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PROTOKÓŁ nr 42/2006 
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

w dniu 24 lutego 2006 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 i trwało, do godz. 12.00 W posiedzeniu wzięło 
udział 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Starosta Ewa De La Torre, Skarbnik 
Powiatu Lilianna Ochmańska, Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart. Posiedzenie otworzył  
i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Bronisław Sakowski. Porządek obrad  
42 posiedzenia komisji został przyjęty bez zmian (zał. nr 2). Protokół z 41 posiedzenia 
komisji po zgłoszeniu i naniesieniu poprawek został przyjęty jednogłośnie. Głównym 
punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał  
na XXXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania 
uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXXIII). 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że w sprawozdaniu jest zapis mówiący o tym, że Zarząd 
podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej  
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 
Nieruchomość została wyceniona na kwotę 132 000 zł. W związku z powyższym radny 
zapytał, co to jest za nieruchomość. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że jest to nieruchomość, w której 
obecnie prowadzi działalność pan Kasjan. Jest on dzierżawcą kuchni znajdującej  
się w budynku przychodni. 
Radny Jan Podleśny powiedział, że Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia 
ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego. Nieruchomość została wyceniona na kwotę 224 400 zł.  
W związku z powyższym radny zapytał, co to jest za nieruchomość. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że jest to małe skrzydło ZOZ – u 
znajdujące się przy budynku przychodni. 
Radny Jan Podleśny powiedział, że Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Chojny - 
Wojciecha Konarskiego dotyczącym udzielenia informacji, kto i w jakim zakresie z dniem  
1 stycznia 2006 r. będzie utrzymywał czystość i porządek dróg publicznych powiatowych  
na terenie miasta Chojna. Radny poprosił o rozwinięcie tematu. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że w roku 2003 powiat podpisał 
ostatnie porozumienie z Gminą Chojna w sprawie utrzymania czystości na drogach 
powiatowych w mieście Chojna. W roku 2004 burmistrz Chojny nie wyraził takiej opinii 
wobec tego zgodnie z zadaniami własnymi Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetarg, który 
został wygrany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie. PUK wykonywał 
zadania w imieniu powiatu jako zarządcy a nie w imieniu burmistrza. Natomiast sprzątanie 
ulic powiatowych wykonywane jest własnymi siłami w związku, z czym pismo informujące 
pan burmistrz w w/w sprawie otrzymał. 
Radny Jan Podleśny zapytał czy pan burmistrz Gminy Chojna zwracał się do Zarządu 
Powiatu z pismem w sprawie przejęcia w 2006 r. zadania dot. sprzątania dróg powiatowych 
na terenie swojej gminy. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że burmistrz Gminy Chojna  
nie zwrócił się do Zarządu Powiatu z propozycją przejęcia w/w zadania.  
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Radny Jan Podleśny zapytał ile zobowiązań wymagalnych na dzień 10.01.2006 r. posiada 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że poprosił panią dyrektor PCPR  
o przygotowanie stanu zobowiązań wszystkich jednostek. Na dzień dzisiejszy trwa jeszcze 
zbieranie tych informacji od poszczególnych jednostek. 
Radna Wanda Kmieciak powiedziała, że Zarząd zapoznał się z notatką Naczelnika 
Wydziału Komunikacji i Transportu dotyczącą nowych zadań wykonywanych przez Powiat 
związanych z wejściem w życie przepisów o recyklingu pojazdów. W związku z powyższym 
radna zapytała czy chodzi tutaj o nowy plan dla powiatu czy jest to tylko przyjęcie informacji. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że jest to nałożenie na Wydział 
Komunikacji konieczności sprawdzania czy pieniądze na recykling są wpłacane. Jest to kwota 
w wysokości 500 złotych, która jest przekazywana do budżetu państwa. 
Radna Wanda Kmieciak powiedziała, że Zarząd podjął jednogłośnie uchwały w sprawie 
upoważnienia dyrektorów i kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu. W związku z powyższym radna zapytała, na czym to polega. 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart odpowiedział, że ustawa o samorządzie powiatowym 
przewiduje, że Zarząd daje upoważnienia do prowadzenia bieżącej działalności wszystkim 
kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu. Wcześniej kierownicy  
i dyrektorzy działali na podstawie upoważnienia, które dla wszystkich było zbiorcze w jednej 
uchwale Zarządu. W chwili obecnej po konsultacjach z radcami prawnymi każdy  
z dyrektorów ma oddzielne imienne upoważnienie. 
Radna Wanda Kmieciak powiedziała, że Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora SPZZOZ 
w Gryfinie oraz z projektem odpowiedzi na pismo Pani Krystyny Łuby - byłego pracownika 
SPZZOZ w Gryfinie. Zarządu upoważnił Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie - Pana Andrzeja 
Bandurowskiego do podpisania wyżej wymienionego pisma oraz przesłana go do osoby 
zainteresowanej. Radna zapytała, czego dot. w/w pismo. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że jest to prawdopodobnie pismo wzywające  
do zapłacenia zobowiązań, których domagają się pracownicy. Starosta dodała, że takich pism 
jest multum. Również w dniu wczorajszym na wieść o tym, że powiat podejmuje proces 
likwidacji SPZZOZ i czeka tylko na opinię wojewody w tej sprawie zadzwonił do pani 
starosty przedstawiciel firmy – Projekty Kapitałowe z Krakowa. Jest to firma, która 
wytoczyła proces Powiatowi Gryfińskiemu o zapłatę odszkodowania za niemożność 
korzystania z pieniędzy, których nie wypłacił SPZOZ i zażądali odszkodowania z tego tytułu 
od organu prowadzącego. Proces ten firma wygrała a powiat odwołał się do sądu II instancji. 
Natomiast firma „Projekty Kapitałowe” wszczęła w chwili obecnej przeciwko powiatowi 
„wojnę”, ponieważ czują, że zbliża się koniec kadencji, więc chcą „wyrwać”, co się da i jak 
się da. Firma ta założyła stowarzyszenie p/n „Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie.” W związku z powyższym starosta dodała, że zwróci się  
na piśmie do prezydenta Krakowa z prośbą o udzielenie odpowiedzi, w jakim trybie zostało 
zarejestrowane powyższe stowarzyszenie. Czy jest to stowarzyszeni zwykłe, a więc 
zarejestrowane przez prezydenta wykonującego funkcję starosty czy też inne, ponieważ już 
sama nazwa stowarzyszenia narusza dobre imię urzędu, ponieważ Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie jako jednostka organizacyjna Powiatu Gryfińskiego nie ma żadnych długów  
w stosunku do firmy „Projekty Kapitałowe”.   
Radna Wanda Kmieciak powiedziała, że Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami postanowił wyrazić zgodę na przesunięcie terminu 
podpisania aktu notarialnego na druga połowę marca 2006 r. z zastrzeżeniem, że zgoda ta jest 
warunkowana od dokonania wpłaty do dnia 30 stycznia 2006 kwoty stanowiącej 
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równowartość ceny nieruchomości. W związku z powyższym radna zapytała, czego akt 
notarialny dotyczy. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że akt notarialny dot. budynku na ul. Flisaczej. 
Radny Jan Podleśny powiedział, że Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Chojny  
na temat planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie 
Chojna na rok 2006. Radny poprosił o rozwinięcie tematu. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że wszystkie gminy chcą skorzystać  
z możliwości dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy. W związku z tym gminy złożyły 
stosowne zapotrzebowania. 
Radny Jan Podleśny zapytał czy jest jakaś wykładnia prawna do tego, aby powołana komisja 
mogła przeprowadzić kontrolę w Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie . 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że Zarząd podjął takie działanie na wniosek 
urzędu ze Szczecina, do którego wpłynęła skarga. Urząd ten zażądał od powiatu 
przeprowadzenia kontroli w Domu Dziecka „Agatos”. Nadzór merytoryczny, finansowy  
i organizacyjny sprawują trzy organy kontroli nad każdym z Domów Dziecka tj. Wojewoda, 
Sąd Rejonowy w Gryfinie oraz Powiat Gryfiński w takim zakresie, jaki określa ustawa, czyli 
dotacja oraz jej wykorzystanie. W tym przypadku, jeśli chodzi o nadzór pedagogiczny  
i nadzór nad wykonywaniem orzeczeń sądowych wszystkie te organy musiały być do kontroli 
zawiadomione i zgodnie z sugestią urzędu, który żądała od powiatu wyjaśnienia tejże skargi 
powiat rozpoczął normalną procedurę. 
Radny Jan Podleśny powiedział, że Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora PCPR  
w Gryfinie dotyczącą sytuacji finansowej na rok 2006 Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. W związku z powyższym radny zapytał, jaka jest stan finansów w/w domu. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że od 1999 r. do dnia dzisiejszego jest fatalny. 
Jest to jedyny Dom, w którym prawie nie ma współfinansowania przebywających w nim 
osób. Wszystkie pozostały DPS nie mają większych kłopotów, natomiast w Nowym 
Czarnowie jest. Starosta dodała, że sytuacja ta będzie się tam pogłębiać a nie polepszać. 
Radny Jan Podleśny zapytał czy jest szansa na to, aby Koło Polskiego Stowarzyszenia  
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie nie martwiło się o to, że umowa 
najmu budynku w którym mają swoją siedzibę obowiązuje do końca roku 2006. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że Warsztaty Terapii Zajęciowej  
i Stowarzyszenie zlokalizowane w budynku przy ul. Sprzymierzonych 5 mają umowę najmu 
tego budynku do końca bieżącego roku. Starosta dodała, że na ten rok budżetowy  
są zaplanowane środki w budżecie i w ramach tego jak będą one spływały do starostwa 
zamierza się zrealizować projekt budżetu w tym względzie - czyli dokonać zakupu tego 
budynku. Zadaniem powiatu jest utrzymywanie WTZ a WTZ są prowadzone przez 
Stowarzyszenie. Powiat nie kupuje budynku dla stowarzyszenia tylko dla realizacji tychże 
zadań. Budynek ten będzie zawsze własnością powiatu i będzie w użyczeniu na prowadzenie 
działalności WTZ. 
Radny Jan Podleśny powiedział, że Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie powołania Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Metodycznego. Zarząd zatwierdził projekt porozumienia i zaproponował 
Etatowego Członka Zarządu Adama Nycz do reprezentowania powiatu podczas podpisywania 
w/w porozumienia. W związku z powyższym radny zapytał ile gmin włączyło się  
w powyższy program. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że łatwiej będzie mu powiedzieć, 
które gminy odmówiły. Na pewno nie włączyła się Gmina Gryfino, Gmina Widuchowa oraz 
Gmina Banie. Pozostali burmistrzowie i wójtowie włączyli się do tego programu. 
Radna Wanda Kmieciak powiedziała, że Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie powołania organu kolegialnego  
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o charakterze roboczym w celu realizacji przedsięwzięcia związanego z pozyskiwaniem 
funduszy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Funduszu Gospodarczego na termomodernizację obiektów oświatowych  
z wymianą instalacji grzewczej, zwanej dalej „zespołem norweskim”. W związku z 
powyższym radna zapytała, na czym ten mechanizm polega i w jaki sposób powiat może 
zdobyć środki na powyższe cele. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że został powołany zespół  
do monitorowania komponentu norweskiego składający się przede wszystkim z dyrektorów 
szkół oraz naczelnika Wydziału Edukacji jak również osób z działu remontów. Pisany jest  
w chwili obecnej projekt, który objąłby wszystkie jednostki powiatu w zakresie 
termomodernizacji szeroko pojętej.  
Radny Jan Podleśny powiedział, że, w gryfińskim gimnazjum są prowadzone klasy  
o różnych profilach. Dzieci bardzo zdolne wybierają szkoły ponadgimnazjalne w Szczecinie, 
ponieważ nie ma kontynuacji tych profili w szkołach gryfińskich. Gdyby takie klasy o takich 
profilach zostały utworzone w Gryfinie to on prowadząc zajęcia sportowe z dziećmi 
przekonywałby je, aby zostały w szkołach gryfińskich i byłby to na pewno kolejny nabór  
dla gryfińskich szkół. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że rozmawiał z burmistrzem Gminy 
Gryfino H. Piłatem w powyższej sprawie. Jest propozycja, aby utworzyć trzy klasy 
gimnazjalne w ZSP nr 1 w Gryfinie. 
Radna Wanda Kmieciak powiedziała, że Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
PCPR w Gryfinie w sprawie korekty oferty na utworzenie Ośrodka Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych w Chojnie. Zarząd zaakceptował i podpisał przedłożone korekty. Radna 
zapytała, czego dot. powyższe korekty. 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że korekta związana jest z tym że pani Łacny 
wynegocjowała około 20 000 złotych więcej na utworzenie powyższego Ośrodka.  
Pracownicy w powyższym Ośrodku będą zatrudnieni na ½ etatu, ale dzięki temu będą mieli 
wydłużony czas zatrudnienia. 
Radny Jan Podleśny powiedział, że Zarząd postanowił skierować sprawę sporu pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim – Zamawiającym a Bemo Motors Sp. z o.o. Oddział II Szczecin – 
Wykonawcą, powstałego na tle realizacji umowy nr WRZIP/48/04 na dostawę 7 sztuk 
samochodów marki Ford Transit 280S100 do przewozu osób niepełnosprawnych, na drogę 
postępowania sądowego. Radny poprosił o rozwinięcie tematu. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że  Bemo Motors Sp. z o.o. Oddział II Szczecin – 
spóźniło się o kilka dni z dostawą samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, przy 
czym samochody te zdaniem ich użytkowników zawierały pewne wady, które obniżały 
standard tych samochodów zamiast go podwyższać. Umowa zawierała możliwość naliczenia 
kar umownych. Firma nie chciała zapłacić tej kary w gotówce, chociaż wiedziała, że się 
spóźniła z dostarczeniem samochodów i jest to fakt bezsporny. Firma zaoferowała nam usługi 
zamienne np. serwisowanie samochodów. Ponieważ jednak warunki umowy były jasno 
sprecyzowane i aby nie było żadnych podejrzeń, że starostwo się układa z dostawcą Forda  
to zażądano kar umownych w pełnej wysokości.  
Radna Wanda Kmieciak powiedziała, że Zarząd Powiatu po analizie dokumentów  
w sprawie nielegalnej wycinki drzew w pasie drogowym na terenie m. Chojna w 2004 r. przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Chojnie w kontekście  
ew. odpowiedzialności merytorycznej, finansowej i dyscyplinarnej PZD  
w Gryfinie z siedzibą w Baniach, postanowił zwrócić się do Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Gryfinie o zbadanie sprawy w trybie pilnym i wypracowanie stanowiska.  
Po otrzymaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej Zarząd Powiatu niezwłocznie rozpatrzy, 
zaproponowane procedury postępowania, na najbliższym posiedzeniu. Jednocześnie Zarząd 
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postanowił skierować do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa w sprawie Dyrektora PZD w Gryfinie p. Ryszarda Dzioka. Radna 
poprosiła o omówienie tematu. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że w sprawie drzewa tj. lipy decyzja 
została już wydana przez pana burmistrz Gminy Chojna, natomiast, jeśli chodzi o drzewo  
tj. dąb to decyzja pana burmistrza będzie odebrana w najbliższych dniach. Natychmiast 
zostanie podważona zasadność tej decyzji, ponieważ znane są argumenty, których używa pan 
burmistrz i sprawa zostanie skierowana do sądu w rozprawie cywilnej pomiędzy PZD  
w Baniach a PUK w Chojnie. Zarząd zwrócił się ponownie również na wniosek Komisji 
Rewizyjnej o ekspertyzę drzewa tj. lipy. Prezes PUK w Chojnie odmówił wejścia na teren 
zakładu, aby dokonać ekspertyzy przy udziale eksperta do tego powołanego. W dniu 
wczorajszym Zarząd otrzymał pismo, w który prezes, PUK w Chojnie pan Rąpała 
zawiadamia, że to drzewo zostało spalone a więc nie można dokonać ekspertyzy.  
Starosta Ewa De La Torre dodała, że po rozpoczęciu postępowania administracyjnego 
dokonano spalenia dowodu. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że dyrektor PZD R. Dziok wydał opinię, 
że do ekspertyzy wystarczy również sam pień drzewa, jeżeli było ono chore. 
Starosta Ewa De La Torre dodała, że po drzewie został pień, ale ta część drzewa, która była 
chora, ponieważ na długości jednego metra znajdowała się dziura została spalona. Z chorego 
drzewa został pień i część górna drzewa z koroną, w której tej dziury już nie ma.  
 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy  
w Gryfinie (druk nr 2/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu umowy  

w sprawie cesji umów na świadczenia medyczne (druk nr 3/XXXIII).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 4/XXXIII). 

 
 

Starosta Ewa De La Torre powiedziała, że wojewodzie zachodniopomorskiemu zostanie 
przesłany segregator dokumentów, który będzie zawierał wszystkie uchwały Rady Powiatu 
dot. funkcjonowania SPZOZ oraz przekształcenia SPZOZ oraz tego, co się stało z majątkiem 
SPZOZ. Zarząd prowadzi badanie na ten temat i nie chce więcej się dowiadywać w różnych 
gremiach, że w sposób wysoce przestępczy pozbawił jako powiat również w poprzedniej 
kadencji SPZOZ majątku.  
Radny Jan Podleśny zapytał, co w związku z likwidacją SPZZOZ zaproponował pan 
wojewoda. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że w związku z tym, że SPZZOZ nie ma majątku 
a więc nie ma co likwidować to pan wojewoda zaproponował aby likwidacje zakończyć  
do dnia 31 grudnia 2006 r. Pan wojewoda chce wykreślić SPZZOZ z rejestru i wtedy 
natychmiast wszystkie długi SPZZOZ jako jednostki budżetowej przejdą na powiat. Gdyby 
tak się stało powiatowi grozi natychmiastowy Zarząd Komisaryczny. 
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Radna Danuta Bus dodała, że bez względu na to czy zostanie podjęta uchwała zawierająca 
okres likwidacji SPZZOZ dwuletni czy pięcioletni to konsekwencją tej uchwały będą kolejne 
uchwały, które będą związane z finansowym układem realizacji powyższego zadania. Należy 
przyjąć, że będą podejmowane próby do zrealizowania tego zadania a nie faktyczne 
możliwości rozwiązania tego problemu, ponieważ w ciągu najbliższych 10 lat nie ma szans  
na jego rozwiązanie. 
Radny Jan Podleśny zapytał, która wersja projektu uchwały zdaniem starosty jest 
korzystniejsza dla powiatu. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że projekt uchwały zakładający okres likwidacji 
SPZZOZ w okresie 5 lat. 
I wersja - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie, w 
którym ustala się termin zakończenia czynności likwidacyjnych na dzień 31 marca 2011 r. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005 (druk  
nr 5/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad zlecania zadań 

publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom 
pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (druk  
nr 6/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006” (druk  
nr 7/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 8/XXXIII).  
 
Radny Jan Podleśny zapytał czy zapis „Rada Powiatu wybiera Zarząd Powiatu w liczbie  
5 osób” można zmienić dopisując „do” 5 osób. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że ustawa mówi „do 5 osób” a konkretyzacja 
tego ile w danym powiecie ma być to osób tj. rola statutu. Starosta powiedziała, że nie można 
tego zapisać w sposób domniemany, ponieważ pojawiają się kłopoty w momencie, kiedy 
trzeba te gremia wybrać. Można zapisać, że Zarząd Powiatu liczy 3 osoby i jednocześnie,  
że te przepisy wchodzą w życie w kolejnej kadencji powiatu. 
Radny Jan Podleśny powiedział, iż uważa, że zapis ilości członków Zarządu  
„od 3 do 5 osób” załatwia temat do końca nie stwarza żadnego precedensu. 
Komisja złożyła wniosek o przygotowanie opinii prawnej dot. zapisu w statucie mówiącym  
o ilości członków Zarządu. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie na 2006 r. (druk nr 9/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na kupno przez 

Powiat Gryfiński za cenę niższą niż wartość rynkowa od Gminy Chojna 
nieruchomości położonych w obrębie 2 m. Chojna (druk nr 10/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

na rzecz Gminy Trzcińsko - Zdrój w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/XXXIII).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie 
zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o pow.  
0, 2529 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy  
ul. Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni (druk nr 13/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie  
w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 14/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 15/XXXIII).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany planu przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na rok 2006 (druk nr 16/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 17/XXXIII).  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 18/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XXX/386/2005 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok (druk nr 19/XXXIII).  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty przypadających Powiatowi 
Gryfińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa, oraz udzielania 
innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych (druk 
nr 20/XXXIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
20. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Gryfińskiego w 2005 r. (druk nr 21/XXXIII). 
Komisja zapoznała się z powyższym sprawozdaniem. 

 
21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 22/XXXIII).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad. 6. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Bronisław Sakowski przedstawił projekt planu pracy komisji na rok 2006 
oraz sprawozdanie z posiedzeń komisji w roku 2005. 
Starosta Ewa De La Torre poprosiła J. Rucińskiego, który wcześniej był nieobecny na 
posiedzeniu komisji o odpowiedz na pytanie radnego J. Podleśnego, które dot. kontroli  
w Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie. 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że ta kontrola jeszcze się nie rozpoczęła, 
ponieważ nie został jeszcze skompletowany zespół do przeprowadzenia kontroli w tymże 
Domu. 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
        Przewodniczący Komisji 

            Bronisław Sakowski 

Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 


