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PROTOKÓŁ NR 51/2006 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 09.10.2006 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00 i trwało do godz. 12.30. W posiedzeniu udział wzięło 
5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński, 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz, Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska, Sekretarz 
Powiatu Jerzy Herwart. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek. Głównym punktem posiedzenia było 
zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 51 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty.  
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała, o możliwość wglądu w dokumenty odnośnie wykupu od 
Spółki PEC nieruchomości z przeznaczeniem dla warsztatów terapii zajęciowej. 
 
W celu odpowiedzenia na pytanie poproszono Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Rafała Wołosiaka.  
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rafał Wołosiak poinformował,  
że po długich rozmowach PEC zdecydował się na sprzedaż w/w nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej. Po negocjacjach wyznaczono cenę za nabycie prawa do użytkowania 
wieczystego gruntu i własności budynku uwzględniając operat szacunkowy. Płatność została 
odroczona do 2007 roku natomiast koszty aktu notarialnego zostaną pokryte przez powiat  
w tym rok zaraz po podjęciu przez Radę Powiatu odpowiedniej uchwały. Na następnej Radzie 
będzie wniosek o użyczenie w/w nieruchomości dla warsztatów, w międzyczasie powiat 
będzie występować do p. Wojewody o przekazanie w drodze darowizny tejże nieruchomości 
na rzecz powiatu. Należy pamiętać, że obecnie powiat będzie miał prawo jedynie  
do użytkowania wieczystego. Ewentualne nabycie praw własności wymaga zgody Wojewody.  
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała, co w takim razie z uchwałą budżetową, w której zostały 
wydzielone środki na wykup w/w nieruchomości. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że nie ma dochodów, zatem i nie ma 
wydatków. 
 
Radna Wanda Kmieciak powiedziała, że jest to nie wywiązanie się w pełni z budżetowych 
zamierzeń. Radna zapytała, jaka cena została wynegocjowana. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rafał Wołosiak odpowiedział, że po 
negocjacjach ustalono cenę na poziomie 97 000 zł razem z kosztami. Po odbytej Radzie 
zostanie podpisany akt notarialny natomiast sama płatność zostanie dokonana w pierwszym 
kwartale 2007 roku. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ziętek stwierdził, że zrzucone zostały koszty zakupu  
w/w nieruchomości na kolejną Radę Powiatu. 
 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rafał Wołosiak. 
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Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał 
Rady Powiatu (druk nr 1/XXXIX). 
 
Na posiedzenie przyszedł Radny M. Racinowski. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ziętek poprosił 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. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ziętek poprosił o wyjaśnienie punktu dot. Zarząd jednogłośnie 
postanowił pismo dyrektora PZD w Gryfinie w sprawie przejęcia przez Burmistrza Gminy 
Chojny od Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie zadań zarządcy ulic powiatowych 
Klasztornej i Malarskiej w Chojnie przekazać pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz odpowiedział, że wyjaśni tę sprawę, a informacje 
przekazane zostały w materiałach poglądowych. 
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała, czy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie zalega ze 
składkami ZUS za 2006 rok. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że restrukturyzacja trwa i podjęte 
zostały rozstrzygnięcia ugodowe z ZUS również w tej kwestii. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ziętek poprosił o wyjaśnienie punktu dot. Zarząd zapoznał się  
z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zapoznania się z zobowiązaniem 
dobrowolnej zapłaty, jaką miałby wnieść PZD za wycinkę drzew bez wymaganego prawem 
zezwolenia. Zarząd nie wyraził zgody na podpisanie zobowiązania dobrowolnej zapłaty, jaką 
miałby wnieść PZD za wycinkę drzew bez wymaganego prawem zezwolenia w wersji, jaka 
została przedstawiona przez Burmistrza Gminy Chojna. 
 
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz odpowiedział, 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. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że decyzja administracyjna podlega 
prawom i regułom wynikającym z Kodeksu Postępowania Administracyjnego mówiącym  
o tym, że na etapie rozstrzygania sprawy dwie strony organ podatkowy i powiat mogą 
prowadzić ze sobą dyskusje i podpisywać porozumienia. Pan Burmistrz uznał, że jego decyzja 
w sprawie odmowy rozłożenia na raty dot. nałożenia kary jest prawomocna i zablokował 
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konta PZD. Gmina Chojna uznała, że skoro ich decyzja jest prawomocna to podpisywanie 
porozumień nie jest zgodne z KPA. Wówczas p. Burmistrz zamienił porozumienie na 
dokument pn. dobrowolne poddanie się karze. Jeżeli nie ma to charakteru wiążącego a powiat 
z własnej nieprzymuszonej woli ma się poddać dobrowolnej karze to powiat nie może tego 
zaakceptować z wskazanymi w niej warunkami. Zatem powiat dokonał płatności za lipę  
a procedury sądowe w tej sprawie toczą się w dalszym ciągu. Zapłacenie w całości kary za 
lipę umożliwia domaganie się zapłacenia odszkodowania od PUK w Chojnie. 
  
Przewodniczący Krzysztof Ziętek zapytał, czy będą wykonywane ciągi piesze przy szkole 
oraz przez całą miejscowość Piasek, na które Burmistrz Cedyni ma przeznaczone środki 
finansowe. 
  
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że Dyrektor PZD w Gryfinie pojechał 
na uzgodnienia do Gminy Cedynia, po których zostało zawarte wykonanie w/w robót w WPI 
na rok 2008. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ziętek zapytał, czy był wzięty kredyt na przygotowanie SOS-W 
w Chojnie na relokację Domu Dziecka w Binowie. Radny stwierdził, że kredyt został zbyt 
wcześnie wzięty w stosunku do rozpoczęcia robót wykonawczych. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że terminy i wysokość kredytu 
wynikały z uchwały Rady Powiatu w tej sprawie. Uruchomienie kredytu następuje w chwili 
zapłaty za fakturę na wykonane roboty.  
 
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz powiedział, że procedury przetargowe nie mogły być 
uruchomione bez zabezpieczonych środków finansowych. 
  
Radny R. Dragan opuścił posiedzenie Komisji. 
 
Radny Maciej Racinowski zapytał, czego dotyczyło rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie 
przekształcenia SPZOZ. 
 
Sekretarz Powiatu J. Herwart powiedział, że Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem 
Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie opinii prawnej radcy prawnego dotyczącej 
Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego do uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie postanowił nie zaskarżać Rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Na najbliższą sesję Rady Powiatu został przygotowany projektu uchwały 
w oparciu o zapisy znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, które umożliwią 
ich połączenie bez konieczności likwidacji.  
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński uzupełnił, że we wrześniu zmieniły się przepisy, 
które nie nakładają obowiązku łączenia zakładów poprzez likwidację, a także nie ma 
obowiązku zasięgania opinii gmin w tej sprawie. 
 
Radny Maciej Racinowski zapytał, o sytuację szkoły w Mieszkowicach. 
 
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz podkreślił konieczność rozmów nad przyszłością szkoły 
w Mieszkowicach i narastających problemach finansowych szkoły spowodowanych niskim 
naborem uczniów. 
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Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 

 
1. 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).  

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

 
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/XXXIX).  

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

 

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/XXXIX).  

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

 
4. 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 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
5. 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. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
6. 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 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
7. 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 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
8. 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). 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
9. 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 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
10. 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 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
11. 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 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

12. 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 przedstawił stanowisko Zarządu  
w sprawie sprzedaży nieruchomości za cenę wykonania relokacji obu jednostek 
organizacyjnych powiatu. 
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Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
13. 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 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
14. 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 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

15. 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 większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
16. 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 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
17. 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 3 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
18. 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 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
19. 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). 

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

 
20. 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 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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21. 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). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 23/XXXIX). 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że uchwała ma charakter 
porządkowy, wprowadzone zmiany odnoszą się do złożonych wniosków przez dyrektorów 
jednostek organizacyjnych powiatu. 
 

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

 

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

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska 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. 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
24. 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, 2 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
25. 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). 
 
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz powiedział, że w związku ze złożeniem skargi w PZD  
w Gryfinie przeprowadzono postępowanie wyjaśniające mające na celu wyjaśnienie 
zarzutów. W wyniku analizy zgromadzonego materiału stwierdzającego liczne 
nieprawidłowości w działaniach Dyrektora PZD w Gryfinie Zarząd Powiatu uznał skargę  
za zasadną. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ziętek poprosił o przedstawienie oryginału poruszanych umów 
za 2000/2001.  
 
Komisja analizowała przedstawione materiały z kontroli doraźnej przeprowadzonej  
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfinie w związku z postępowaniem w sprawie 
rozstrzygnięcia zasadności skargi złożonej na Dyrektora PZD w Gryfinie. Przewodniczący 
ogłosił głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. 
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Komisja nie przyjęła przedstawionego projektu uchwały. 

(przy 1 za, 1 wstrzymujący się, 2 przeciw). 
 

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

Komisja przyjęła. 
 

 

Protokół z 50 posiedzenia komisji został przyjęty większością głosów (3 za, 1 wstrz.). 
 
Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący K. Ziętek powiedział, że podjęte zostały uchwały użyczenia Placu 
Wolności dla Morynia oraz ulic Malarskiej i Klasztornej w Chojnie, a w chwili obecnej 
należy przygotować dokumenty o przekazanie obowiązków zarządcy na w/w drogi 
odpowiednim gminom. 
 
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz powiedział, że takie materiały zostaną przygotowane  
na następną sesję. 
  
 
 
Posiedzenie zakończono. 

 
Protokół sporządziła:    
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Krzysztof Ziętek   
 
 


