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Protokół Nr 13/2004 
z XIII posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 24 lutego 2004 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1205 i trwało do godz. 1630.  
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji  
Radni nieobecni:  
- Andrzej Szelążek. 
Lista obecności – zał. nr 1.  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Ewa De La Torre – Starosta, 
- Józef Ruciński – Wicestarosta,  
- Adam Nycz – Etatowy Członek Zarządu, 
- Jerzy Herwart – Sekretarz Powiatu,  
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu,  
- Waldemar Mejna – Powiatowy Rzecznik Konsumentów.   

Posiedzenie otworzył i obrad prowadził Przewodniczący Komisji Pan 
Krzysztof Ziętek. Po stwierdzeniu quorum poinformował, że w porządku obrad 
posiedzenia jest analiza materiałów sesyjnych oraz przyjęcie planu pracy 
komisji na 2004 r. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty 
jednogłośnie.  
 
Ad. 2.  
Stanowisko Komisji do projektów uchwał na XIII sesję Rady Powiatu                
w Gryfinie w sprawie: 
1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów za rok 2003 (druk nr 2/XIII); 
W. Mejna: Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Polsce działa                     
w trójstopniowym systemie. Najważniejszym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Konsumentów i Konkurencji, w drugim stopniu jest Inspekcja Handlowa, a w 
trzecim stopniu tej działalności państwa są Powiatowi Rzecznicy Konsumentów.    
Do pomocy tym trzem stopniom administracji służą organizacje pozarządowe, z 
którymi mamy obowiązek współpracować. Kompetencje Rzecznika 
Konsumentów są to głównie kompetencje doradcze oraz procesowe. 
Kompetencje doradcze to przede wszystkim obowiązek udzielania bezpłatnych 
porad konsumenckich, podjecie mediacji pomiędzy stronami sporów 
konsumenckich, wystąpienia pisemne rzecznika konsumentów do 
przedsiębiorców oraz przekazywanie spraw wg właściwości miejscowej             
i rzeczowej. Kompetencje procesowe to możliwość prawna występowania do 
sądów na rzecz konsumentów, albo wstępowania w toczące się postępowanie za 
zgodą konsumenta. Niektórzy powiatowi Rzecznicy są bardzo aktywni na tym 
polu, ale ta aktywność jest niebezpieczna, gdyż naraża często samorządy na 
wydatki pieniężne, bo teoretycznie powiatowy Rzecznik jest zwolniony                    
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z kosztów sądowych, ale na wypadek przegrania spraw sądowych niestety z tych 
kosztów nie da się zwolnić i Starostwo może ponosić koszty przegranych 
procesów sadowych. Druga przeszkoda jest jednak taka, ze mogą sobie na to 
pozwolić na to ci rzecznicy, którzy mają do dyspozycji rozbudowane biura i 
pracowników, jak również radców prawnych prawników w samym biurze. Ci 
mogą sobie pozwolić na aktywny udział w procesach sądowych. Natomiast jeśli 
rzecznik jest sam i zaangażuje się w wyręczaniu konsumentów w procesach 
sądowych, to wtedy nie będzie miał czasu na prowadzenie tej podstawowej 
działalności. Ponadto zmienia się prawo od 1 maja b.r. rzecznicy już nie będą 
wogóle zwolnieni od kosztów sądowych, tylko niestety  będą musieli uiszczać 
koszty sądowe nawet przy składaniu pozwów. W kwestii procesowych 
kompetencji służę kompleksową pomocą w zakresie przygotowania 
kompletnego pozwu, przygotowania środków dowodowych do pozwu i w miarę 
możliwości uczestniczę osobiście w rozprawach konsumenckich w Sądzie  
Grodzkim w Gryfinie. Zasada działania rzeczników jest, żeby nie wyręczać 
konsumentów tylko podpowiadać im, jak mają postępować w sporach 
konsumenckich. Oczywiście jeśli zdarzy się sytuacja, że przychodzi konsument, 
który ma problemy z napisaniem pisma, to wtedy trzeba ich wyręczać. Na ponad 
500 spraw zgłoszonych do rzecznika, jest spora grupa spraw, które nie 
kwalifikują się do spraw konsumenckich, ale tutaj staram się pokierować tych 
interesantów we właściwe miejsce. Najważniejsze problemy jakie występowały 
w działalności biura i rzeczników w 2003 r. ,to były dość intensywne zmiany 
przepisów prawnych. Najwięcej zamieszania wprowadziła zmiana kodeksu 
cywilnego i likwidacja rękojmi. Nadal nierozwiązana jest działalność firm w 
tzw. systemie argentyńskim. Nasze prawo dopuszcza działalność tych firm          
i z tego powodu jesteśmy prawie że bezradni. Miałem też kilkanaście takich 
spraw. Odzyskanie środków finansowych konsumentów jest prawie niemożliwe. 
Jest jednak już dobry sygnał, gdyż jest w Sejmie ustawa o działalności 
systemów argentyńskich i w tym zakresie wysłałem tez informację do Sejmowej 
Komisji Gospodarki o ilości zgłoszonych skarg, o ilości straconych pieniędzy 
przez działalność tego typu firm. Będzie zmiana tych przepisów w tym roku.  
Rzecznik Konsumentów ma kompetencje do występowania do przedsiębiorców 
z prośba o udzielenie informacji w danych sprawach. Niestety nie ma żadnych 
sankcji prawnych, jeżeli przedsiębiorca nie udzieli odpowiedzi. Mniej więcej w 
połowie przedsiębiorcy nie odpisują na pisma rzeczników.  

Jako Powiatowe Biuro Rzecznika Konsumentów nie odbiegamy od 
średniego poziomu realizacji obowiązków i zadań w tym zakresie. Mamy 
wypracowaną już procedurę obsługi konsumentów. Mamy do dyspozycji 
obsługę prawną starostwa i w takich bardzo trudnych sytuacjach prawnych 
korzystam z tej obsługi. Ponadto stwierdzamy systematyczny wzrost skarg 
składanych do Powiatowego Rzecznika Konsumentów, średnio 10-15% rocznie. 
Jest to dowód na to, że w tej dyskusji na temat roli samorządu, jest to argument, 
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że jest zapotrzebowanie, szczególnie biednego społeczeństwa na tego typu 
działalność samorządu powiatowego.     
Radna W. Kmieciak: słyszę opinie, że dużo ludzi skarży się na duże zakłady 
np. Enea odnośnie przesyłu i dodatkowych opłat. Czy tutaj rzecznik ma jakieś 
pole do popisu w tej kwestii?  
W. Mejna: Jeżeli stroną umowy na dostarczanie energii jest konsument, jak 
najbardziej w tym temacie rzecznik pomaga. Zdarzają się takie sprawy. 
Kontroluje to Urząd Regulacji Energetyki. 
Radny B. Paulski: jednak odpowiedź na skargę daje ten, którego ja skarżę. 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przesyła moją skargę do „Enei”, ta 
odpowiada do p. Prezesa, który dołącza to wyjaśnienie do swojego pisma.      
 
Radny B. Paulski:  czy z gmin Cedynia i Moryń nie było skarg? Czym to jest 
spowodowane?  
W. Mejna: głównie koniecznością dojazdu do mojego biura. 
Radny B. Paulski: uważam, że należałoby zmienić godziny pana urzędowania 
w Chojnie. Przynajmniej raz na 2 tygodnie, czy raz na miesiąc powinien pan 
dłużej urzędować, gdyż  w tej chwili jest to godz. 1300, a jednak jest to w 
godzinach pracy.   
W. Mejna: przyczynami takiej sytuacji jest i odległość do rzecznika, i sama 
gęstość zaludnienia gmin. W zeszłym roku urzędowałem do godz. 1530, 
ponieważ do tej godziny pracuje poradnia w Chojnie, która uruchamia już po tej 
godzinie wszelkie alarmy. Na pewno można by rozeznać tę sugestię i rozwiązać 
tę sprawę poprzez przydzielenie mi własnego kodu.  
Radny K. Ziętek: z czyjej obsługi prawnej pan korzysta?   
W. Mejna: wiele nauczyłem się sam, sfinansowałem sobie studia podyplomowe 
– prawo administracyjne, które bardzo mi pomogły. Korzystam jednak z obsługi 
prawnej starostwa. Ponadto w szczególnych trudnych sytuacjach umawiam 
konsumenta z naszym radcą prawnym.  
Radny K. Ziętek: jeżeli jest to kompleksowa obsługa prawna, to powinny z niej 
korzystać również nasze jednostki. 
Wicestarosta: jest to jednak problem, bo trzeba by zwiększyć ilość godzin,         
w czasie których będą ci radcy prawni uchwytni.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
2) powierzenia zadania własnego związanego z ochroną zdrowia Gminie 
Gryfino (druk nr 3/XIII);  
Sekretarz: dzisiaj wpłynęły dokumenty z gminy z korektą porozumienia. 
Gmina proponuje jeszcze wprowadzenie dodatkowego § dotyczącego 
poręczenia kredytów, które zaciągnie szpital, ale nie przystaliśmy na tę 
propozycję. Są w nim naniesione poprawki w odniesieniu zarówno do uchwały, 
jak i porozumienia. Jest tam również inny termin przejęcia ustalony na               
1 kwietnia b.r. Macie Państwo te poprawki zaznaczone na czerwono.     
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Wicestarosta: zostały również w treści porozumienia uwzględnione uwagi 
poprzednich komisji. Ta wersja porozumienia została ustalona z gminą.  
Radny B. Paulski: może trzeba by uchwałę – druk nr 25/XIII przestawić 
wcześniej przed porozumieniem, skoro dotyczy ona statutu szpitala, albo wpisać 
to do porozumienia? 
Sekretarz: jest to już uwzględnione, że szpital będzie działał na podstawie 
Statutu oraz na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.   
Starosta Ewa De La Torre: wczoraj odbyło się kolejne spotkanie z 
Burmistrzem, ponieważ nie otrzymaliśmy zwrotu 6 podpisanych przez nas  
egzemplarzy porozumienia. W związku z czym poprosiłam go o spotkanie, na 
którym p. Burmistrz przekazał poprawki wprowadzone przez radców prawnych, 
- zaznaczone na czerwono w tym tekście, który Państwo otrzymaliście - jednak 
nie zmieniały one niczego w odniesieniu do całej treści porozumienia.  Ponadto 
burmistrz zaproponował jednak rozszerzenie porozumienia o dodatkowy            
§ dotyczący poręczenia kredytów zaciągniętych przez szpital w wysokości         
2 mln zł, tak aby gmina i powiat poręczyły po 1 mln zł. Stwierdziłam, że nie 
możemy się na to zgodzić, bo nie jest to kompetencja Zarządu , gdyż potrzebna 
jest tu decyzja Rady. Ponadto ustaliliśmy, że jest to niemożliwe, gdyż nie było 
takiego warunku ani w uchwale Rady Miejskiej z VIII 2003 r., ani w uchwale 
Rady Powiatu. Ponadto umieszczenie takie zapisu w porozumieniu wymaga 
zabukowania odpowiedniej kwoty rezerwy w budżecie danego roku, w związku 
z ewentualnym poręczeniem, która trzeba by posiadać na wypadek 
wymagalności danego kredytu.. Uzgodniłam w ostateczności z p. Burmistrzem, 
że odstępuje już od tego, by wprowadzić ten zapis, więc nie będzie to tematem 
dyskusji. Jest również propozycja burmistrza, a właściwie p. dyrektor, by          
w przyszłości wymienić pozostałe okna w szpitalu np. poprzez otrzymanie 
środków z PFOŚiGW. Powiedziałam, że jest to możliwe, najpierw musi jednak 
taki wniosek wpłynąć.     

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
3) przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny, nieruchomości 
zabudowanej budynkiem szpitala, przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie                 
(druk nr 4/XIII);    

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
4) nieodpłatnego przekazania SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie środków 
trwałych stanowiących własność Powiatu, a będących dotychczas                     
w użytkowaniu przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 5/XIII);      

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
5) wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym Przychodni 
Specjalistycznej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie 
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pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego 
położonego w Chojnie przy ul. Dworcowej 3  
(druk nr 6/XIII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
6) określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, 
wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego  (druk nr 7/XIII); 

Komisja przyjęła większością głosów (przy 4 za, 1 wstrzymującym się) 
przedstawiony projekt uchwały.  
 
7) sprzedaży 470/1000 części nieruchomości zabudowanej, będącej własnością 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 28, 
oznaczonej numerem działki 167/3, w drodze przetargu ustnego ograniczonego 
dla podmiotów prowadzących działalność związaną z funkcją ochrony zdrowia 
(druk nr 8/XIII); 
Radny B. Paulski: rozumiem, ze dokładamy do tej sprzedaży 10.000, gdyż tyle 
było wydane na koncepcję rozbudowy szpitala w oparciu o ten budynek. 
Uważam, że można byłoby zrobić przetarg ograniczony ze wskazaniem, że 
może to nabyć gmina.  
Przewodniczący: była propozycja zaadaptowania całej przychodni na potrzeby 
szpitala. Nie można w ten sposób zamykać drzwi Burmistrzowi Piłatowi, który 
będzie chciał to zrealizować w przyszłości. Tą uchwałą mu to uniemożliwiamy.  
Wicestarosta: przekazujemy do gminy zadanie prowadzenia szpitala, a część tej 
nieruchomości przekazujemy szpitalowi w użyczenie. W przychodni nr 1 
funkcjonuje 12-13 podmiotów, które są teraz najemcami. Z tych pomieszczeń 
zostały wydzielone udziały w budynku, otrzymała tę informację p. Dyrektor, 
która potwierdziła, że potrzebuje 533/1000 udziału do funkcjonowania szpitala    
i podpisała się pod tym.  
Radny B. Paulski: uważam, że powinna być utrzymana ciągłość koncepcji 
rozbudowy szpitala w oparciu o budynek przychodni, która popierało wielu        
z nas w poprzedniej kadencji. A jeśli nie, nie patrzymy na względy społeczne      
i robimy przetarg nieograniczony.  
Wicestarosta: ograniczyliśmy ten wariant do funkcji służby zdrowia i osób, 
które mają podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, by 
uniemożliwić wygonienie dotychczasowych najemców z tego budynku. Takich 
koncepcji a propos rozbudowy szpitala było wiele.   
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: trzeba zauważyć, że od tego czasu jak      
w poprzedniej kadencji opracowywaliśmy koncepcję rozbudowy szpitala           
w oparciu o ten budynek, wiele się zmieniło.    
Radny M. Racinowski: czy jest możliwe, by jeśli nieruchomość nie zostanie 
sprzedana w I przetargu ograniczonym, zostanie przeprowadzony przetarg 
ograniczony? 
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Wniosek radnego B. Paulskiego: w § 1 uchwały wykreślić ostatnie linijki od 
słów ”w drodze przetargu ustnego nieograniczonego”. Należy to również 
wyrzucić z tytułu uchwały i zmienić go na przetarg ustny nieograniczony.   
W wyniku głosowania komisja nie zajęła stanowiska w sprawie wniosku           
(2 głosy za, 2 przeciw).  
Wniosek radnego M. Racinowskiego: proponuję dopisanie kolejnego §, po §1    
w brzmieniu: „W przypadku, gdy nie nastąpi wybór oferenta w I przetargu 
ustnym ograniczonym Rada Powiatu upoważnia Zarząd do ogłoszenia przetargu 
nieograniczonego”.  
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością głosów (przy 3 za,   
1 przeciw).  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały                  
z zastrzeżeniem wprowadzenia § 2 w brzmieniu: „W przypadku, gdy nie nastąpi 
wybór oferenta w I przetargu ustnym ograniczonym Rada Powiatu upoważnia 
Zarząd do ogłoszenia przetargu nieograniczonego”.  
  
 W tym momencie w posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji 
Budżetowej. 
  
8) sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości 
zabudowanej budynkiem byłej Przychodni Nr 2  w Gryfinie, oznaczonej nr 
działki 21/34 o pow. 0,1747 ha, położonej w obrębie Gryfino 4, przy ul. 9 Maja 
8 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, dla podmiotów prowadzących 
działalność związaną z funkcją ochrony zdrowia (druk nr 9/XIII); 
Radny B. Paulski: uważam, że powinno tu być powielenie zapisu                     
z poprzedniego projektu uchwały.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały                  
z zastrzeżeniem wprowadzenia § 2 w brzmieniu: „W przypadku, gdy nie nastąpi 
wybór oferenta w  I przetargu ustnym ograniczonym Rada Powiatu upoważnia 
Zarząd do ogłoszenia przetargu nieograniczonego”.  
 
9) zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 10/XIII);   
Radny M. Racinowski: jest tutaj uwaga, która wyłoniła się na wczorajszej 
komisji, by w rozdziale II, pkt 2 gdzie jest zapis „...mogą być składane do         
30 września...”, zmienić zapis na „...składa się do ...”.    

Komisja przyjęła większością głosów (przy 3 za, 1 wstrzymującym się) 
przedstawiony projekt uchwały z zastrzeżeniem zmiany zapisu w załączniku nr 
1 do projektu uchwały rozdział II pkt 2:  z „wnioski (...) mogą być składane do 
(...)” na „wnioski (...) składa się do (...)”.  
 
10) przekazania i finansowania zadań z zakresu remontu chodników na ulicach 
powiatowych na terenie miasta Gryfino (druk nr 11/XII);   
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Radny B. Paulski: będziemy musieli w budżecie 2005 r. mieć zablokowane na 
ten cel 60 tys. zł.  
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: jest to realizacja jednego z wniosków 
Komisji Gospodarki, by wspierać inicjatywy samorządów lokalnych.   

Komisja przyjęła większością głosów (przy 2 za, 1 przeciw) 
przedstawiony projekt uchwały.  
 
11) przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie 
miasta Cedynia (druk nr  12/XIII);     
Przewodniczący: środki finansowe są ustalone z poszczególnymi gminami, jest 
również ustalony zakres robot, jaki będzie wykonywany w ramach tych robot. 
Są już przygotowane projekty porozumień.    
Radny B. Paulski: nie ma w tych materiałach informacji na temat powierzchni 
tych dróg.  
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: służę tutaj informacją: Cedynia – 3,5 km, 
Trzcińsko Zdrój – 4,2 km, Moryń – 4 km, Gryfino – 13,4 km, Mieszkowice       
– 5,9 km, Chojna – 13,5 km.   
Radny B. Paulski: wiem z przeszłości, że Cedynia zawsze miała ten wskaźnik 
za km wyższy z uwagi na charakter tych dróg.  
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: rozmawiałem z każdym z burmistrzów, 
którzy przedstawiali tu swoje uwagi, które będą zawarte w porozumieniu.    
Przewodniczący: przy podziale środków finansowych nie bierze się pod uwagę 
tylko powierzchni dróg i ich kilometraż, ale również inne uwarunkowania jak 
np. natężenie ruchu, wszystkie media, które są w drodze. Jeżeli remonty ulic 
powiatowych w miastach będzie wykonywał p. Dziok, to na pewno będzie 
otrzymywał wiele pism o uzupełnienie oznakowania, czy dokonanie napraw        
i będzie musiał wykonać więcej tych remontów.     
Członek Zarządu A. Nycz: p. Dziok wyszedł z tą propozycją, mamy tutaj 
doświadczenia z poprzedniej kadencji, kiedy nie wszystkie gminy podpisały      
z nami porozumienia. Dokonamy analizy finansowej tych zmian, na ile zostaną 
poczynione oszczędności.   
Radny B. Paulski: skoro nie ma tych wszystkich środków w budżecie, czy nie 
powinna iść od razu na tej sesji uchwała budżetowa ze zwiększeniem środków 
na ten cel, o te brakujące 20 tys. zł?   
Skarbnik: zachowujemy się tutaj z ostrożnością procesowa, na razie jest to 
tylko przekazanie zadania, po tym zostaną podpisane porozumienia.  
Radny B. Paulski: czy istnieje zagrożenie, że któryś z burmistrzów nie 
podpisze porozumienia?  
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: nie powinno być takich sytuacji, wszyscy 
jednoznacznie zgodzili się na takie warunki. Wszelkie kompromisowe sprawy 
zostały załatwione w sposób jednoznaczny.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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12) przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie 
miasta Chojna (druk nr 13/XIII);       

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
13) przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie 
miasta Gryfino (druk nr 14/XIII);      

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
14) przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie 
miasta Mieszkowice (druk nr 15/XIII);      

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
15) przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie 
miasta Moryń (druk nr 16/XIII);       

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
16) przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie 
miasta Trzcińsko Zdrój (druk nr 17/XIII);       

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
17) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 18/XIII); 
Skarbnik: dostaliście Państwo przeprowadzoną analizę finansową, o ile 
wzrosną przy takich stawkach dochody środka specjalnego oraz jakie były 
stawki przy poprzednim rozporządzeniu (zał. nr 2).  
Przewodniczący: stawka maksymalna za zajęcie pasa drogowego w ustawie o 
drogach wynosi 10 zł. Są to znaczne dochody dla powiatu. Na miejscu gmin 
bardzo bym się zastanawiał na wkładaniem urządzeń obcych do drogi. Skoro do 
tej pory była stawka za zajęcie drogi 0,40 gr, a teraz jest to 3 zł, oznacza to 
wzrost o 800%. Burmistrz realizując inwestycje kanalizacji sanitarnej, za każde 
położenie urządzenia w pasie drogowym zapłaci np.: w odniesieniu do             
ul. Jodłowej w Chojnie w granicach 100 tys. zł, gdyż wykonawca nie zrobi tego 
w ciągu jednego dnia, tylko min. w ciągu 10-15 dni. Wszystkie te koszty zostaną 
przerzucone na zwykłego mieszkańca, są to jednak bardzo duże opłaty. Firma, 
która wygra przetarg będzie miała mniejsze zyski, niż my będziemy brać za 
zajęcie pasa drogowego.  
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: p. Dziok nie zaproponował w tej uchwale 
stawek najwyższych, są to średnie stawki.  
Przewodniczący: na pewno jednak będziemy mogli z tych dochodów wykonać 
remonty naszych dróg powiatowych. Musimy podjąć te uchwałę, by p. Dziok 
mógł zacząć naliczać opłaty.   
Skarbnik: ustawodawca wymyślił takie rozwiązanie, gdyż nowa ustawa            
o dochodach zlikwidowała nam subwencję drogową. Dzisiaj jest to już nasze 
zadanie własne. Po raz pierwszy w historii samorządu powiatowego Rady będą 
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decydowały o wysokości naszych opłat lokalnych. Stąd takie rozwiązanie 
prawne. Po przyjęciu tego projektu uchwały, jeśli będziemy mieć wiedzę, ile 
takich inwestycji będą przygotowywały gmin, na naszych drogach 
powiatowych, Państwo będziecie mogli podjąć odrębną uchwałę dotyczącą ulg   
i zwolnień od tego typu opłat.              

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
18) zmian w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmiany planu przychodów 
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gryfinie (druk nr 19 /XIII);  
Skarbnik: finansujemy z dodatkowych środków PFOŚiGW zakup magnolii za 
kwotę 20 tys. zł.  
Przewodniczący: gdzie będą one posadzone? Ważne jest by miało to wymiar 
estetyczny, by umieścić je w odpowiednich miejscach.  
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: będą one posadzone przy jednostkach 
powiatowych. Odpowiedzialna jest za to zadanie p. Górniak, zrobi szkolenie 
kierownikom jednostek w tym zakresie.  
Przewodniczący: za te środki można kupić ok. 1000 magnolii, trzeba się do 
tego odpowiednio przygotować. Powinny być przygotowane odpowiednie plany 
nasadzeń uzgodnione z gminami.   
Wicestarosta: przygotujemy program organizacji sadzenia tych magnolii. Na 
razie musimy mieć zabezpieczone na ten cel środki.  

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

19) Przyjęcie sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg  
na 2003 r. (druk nr 20/XIII);   
Skarbnik: jest to sprawozdanie w związku z uchwałą w sprawie zasad 
umarzania należności.  

Komisja zapoznała się z w/w sprawozdaniem.  
 
20) powierzenia Miastu i Gminie Gryfino wykonania zadań o charakterze 
ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej poprzez Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Gryfinie  (druk nr 21/XIII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

21) powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu 
powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie (druk nr 22/XIII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

22) powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu  
powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez 
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Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Gryfinie (druk nr 23/XIII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

23) ustalenia wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów           
(druk nr 24/XIII); 

Komisja przyjęła większością głosów (przy 2 głosach za,                     
1 wstrzymującym się) przedstawiony projekt uchwały.  
 
24) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 25/XIII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Ad. 3.  
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
Radny B. Paulski: co ze sprzedażą Binowa? Jak wygląda sytuacja z byłą            
p. Dyrektor Domu Dziecka w Binowie? 
Wicestarosta: toczy się postępowanie w sprawie p. B. Małeckiej.                     
W odniesieniu do sprzedaży jest podpisywana umowa na wycenę budynku 
Domu Dziecka w Binowie. Po której zostanie ogłoszony przetarg. W wyniku      
2 konkursów nie wybrano nowej p. dyrektor, ponieważ żadna z kandydatek nie 
spełniła wymogów.   
Radna G. Łogin: jak wygląda sprawa przeniesienia dzieci z Domu Dziecka        
w Binowie do Chojny?  
Wicestarosta: na pewno od 1 września b.r. dzieci nie będą już przeniesione.  
Skarbnik: zastanawiamy się również nad przeniesieniem niektórych dzieci, 
które są w internacie przy ZSS w Gryfinie do SOSW w Chojnie.  
Radny R. Laska: dochodzą nas niepokojące informacje nt. finansów DPS         
w Moryniu, że brakuje tam dużych środków finansowych na bieżącą 
działalność. Z 2003 r. zostały nieopłacone zobowiązania, że ponad 100 tys. zł 
brakuje na opał, jak również na odzież i leki.  
Skarbnik: w tym roku jest inny podział środków na domy pomocy społecznej 
niż w 2003 r. Wszystkie powiaty dostały zmniejszoną kwotę dotacji dla DPS. 
Głównym źródłem finansowania mają być dochody mieszkańców. Od stycznia 
b.r. jeżeli nowi mieszkańcy nie będą mieli dochodów, ich beneficjentem będzie 
gmina. Wszystkie DPS-y maja budżet mniejszy o 10%. Dokonaliśmy 
przeniesienia 10% środków z innych domów do DPS w Moryniu oraz               
w Nowym Czarnowie ze względu na to, że są tam dzieci, które nie mają 
dochodów. Musimy się przygotować na to, że dotacje od 2004 r., z roku na rok 
będą coraz mniejsze. Obydwa Domy Pomocy Społecznej w Moryniu                   
i Nowym Czarnowie maja niedoszacowane budżety, trzeba szukać tu jakiś 
rozwiązań.  
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Radny B. Paulski: że taka jest sytuacja wiemy o tym od dawna, ale mimo tego 
dajemy 90 tys. zł na promocję. Przeraża to, że już w lutym jest tam problem, a 
co będzie w ciągu kolejnych 10 miesięcy.  
Skarbnik: pełna świadomość tego była już przy tworzeniu budżetu. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie podjęło ogromna pracę w zakresie alimentacji tych 
dzieci. Siostra–Dyrektor nie informuje o problemach, wręcz mówi, że już są 
oszczędności w zużyciu prądu, w związku z wymianą kotłowni.  
Radny R. Laska: w naszym domu pomocy społecznej nie ma pieniędzy na 
środki czystości i bieliznę, a dajemy 20 tys. zł na magnolie. Może nastąpić taka 
sytuacja, że nikt nie dostarczy leków, bo p. dyrektor będzie niewypłacalna. . 
Skarbnik: czy kiedykolwiek placówki opieki społecznej czy placówkach 
oświatowe były „mlekiem i miodem płynące”?    
Wicestarosta: szukamy tutaj różnych rozwiązań. Co zrobiliśmy, aby uzupełnić 
niedobór środków finansowych? Wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewody o 
środki na ten cel. Ponadto po uzgodnieniach z p. dyrektor PCPR, wystąpiliśmy     
również do Wojewody o dotacje wyrównawczą w odniesieniu do jednostek       
w których są dzieci.  
Radny M. Racinowski: jak jest z tym Funduszem Alimentacyjnym?   
Skarbnik: jest to domena PCPR, prowadzili czynne prace w związku z tym 
przez ostatnie 2 miesiące.  
Radny B. Paulski: na sesji było powiedziane, że damy sobie rade, bo jest 
rezerwa.  
Radny R. Laska: mamy prawo do otrzymania konkretnych odpowiedzi. Chcę 
usłyszeć zapewnienie, że będą tam środki na odzież, leki i środki czystości. 
Proporcje miedzy środkami z dotacji, a środkami z funduszy własnych są różne 
we wszystkich domach pomocy społecznej.  
Skarbnik: jednak we wszystkich DPS-ach były prowadzone inwestycje              
z PFOŚiGW, ze środków PFRON są zakupywane pampersy i organizowane 
turnusy rehabilitacyjne. Było to w sumie 350 tys. zł dla wszystkich DPS.   
Radna G. Łogin: w jakiej wysokości przyznana dotacja pokrywa ich potrzeby?  
Skarbnik: w 90%.   
Przewodniczący J. Medyński: proponuję zorganizowanie posiedzenia Komisji 
Budżetowej  w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.  
 Przewodniczący K. Ziętek przedstawił projekt planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2004 rok (zał. nr 3) i poinformował, że chce go przedstawić do 
zatwierdzenia na sesji Rady Powiatu.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger                 

   Przewodniczący Komisji  
 
                      Krzysztof Ziętek   


