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Protokół Nr XIII/2004 

 obrad XIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie 
w dniu  25 lutego 2004 r. 

 
 
 Obrady XIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie odbyły się 25 lutego 2004 r. w 
sali obrad Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4. Sesja 
rozpoczęła się o godz. 1200 i trwała do godz. 1430. 
 Obrady otworzyła i po stwierdzeniu quorum obrady prowadziła 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie- Pani Lidia Pięta  (zał. nr 1 – lista 
radnych) 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście (zał. nr 2 – lista gości) 
 
Ad. I. 
Sprawy regulaminowe 
Przewodnicząca Rady Powiatu powitała radnych i zaproszonych gości. Na 
protokolantów zaproponowała Panie Katarzynę Stalinger i Beatę Dróżdż. 
W dalszej kolejności radni przyjęli jednogłośnie protokół z XII sesji Rady Powiatu 
w Gryfinie z 29 grudnia 2003 r. 
 
Przewodnicząca zarządziła  
     -    wycofanie z obrad druku nr 18/XIII 

- wprowadzenie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2004 rok. 

 
Ad. II 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami i wykonania 
uchwał Rady Powiatu (zał. nr 3). 
Starosta Ewa De La Torre poinformowała, że wszyscy radni otrzymali 
sprawozdanie  
Następnie Starosta Ewa De La Torre przedstawiła kalendarium wydarzeń 
międzysesyjnych (zał. nr 4). 
 
 
Ad. III 
Wnioski i interpelacje radnych 
 
26/XIII/2004 Radny H. Kaczmar: chciałbym przypomnieć sprawę chodnika w 
Mieszkowicach, na ul. Odrzańskiej . Dzieci chodzące tamtędy do szkoły idą 
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poboczem, co może doprowadzić do tragedii. Pisałem pismo w tej sprawie do 
Wydziału Komunikacji, ale odpowiedzieli, że to nie ich kompetencje i skierowali 
pismo do Powiatowego Zarządu Dróg. Jak powinna być załatwiona ta sprawa? 
27/XIII/2004 Radny H. Kaczmar: Na Komisji w grudniu sygnalizowaliśmy 
remont pobocza drogi na trasie Moryń-Mieszkowice. Czy coś już wiadomo w tej 
sprawie? 
28/XIII/2004 Radny M. Racinowski: Czy wysoki kurs euro wpływa na wysokość 
rat spłacanych przez powiat? Czy rozważana jest opcja przewalutowania kredytu? 
 
Ad. IV. 
Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów – W. Mejna 
(druk nr 2/XIII) 
W. Mejna: Instytucja  Rzecznika Konsumentów działa w Polsce od 5 lat. Niestety 
są jeszcze powiaty, które nie powołały Rzecznika Konsumentów, a tym samym nie 
realizują obowiązku ustawowego o ochronie konsumentów.  
 W naszym powiecie działam już prawie 3 lata. Można się w związku z tym 
pokusić o bilansową ocenę poziomu funkcjonowania rzecznika. Można stwierdzić, 
że ten 3-letni okres działalności został prawidłowo przygotowany. Udało się 
stworzyć komórkę organizacyjną Starostwa, która poziomem działalności na 
pewno nie odbiega od średniej krajowej w tym zakresie. Obsługę biurową 
zorganizowano na wysokim poziomie zarówno pod względem merytorycznym, jak 
i lokalowym i sprzętowym.. wypracowano dobrą i sprawdzoną procedurę obsługi 
interesantów i nawiązano dobrą współpracę ze wszystkimi ogniwami instytucji 
działających w Polsce na rzecz  konsumentów. 
Dowodem na to, że instytucja rzecznika jest przydatna i że działa prawidłowo jest 
ciągły wzrost interesantów, którzy zgłaszają się po porady, obsługę prawną itp. W 
2001 roku była to liczba 300 interesantów, w 2003 było ich już 500. 
 W najbliższej przyszłości postaram się zrealizować wszystkie sugestie 
radnych, dotyczące mojej pracy, przekazane mi na komisjach. 
 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/130/2004 została przyjęta jednogłośnie 
 
Ad. V. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadania 
własnego związanego z ochroną zdrowia Gminie Gryfino. (druk nr 3/XIII) 
 
Starosta E. De La Torre: Otrzymałam dziś pismo od Pana Burmistrza, w którym 
Burmistrz proponuje wprowadzenie zmiany w porozumieniu dotyczącym szpitala.  
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Zmiana polegałaby na skreśleniu § 6, który mówi o partycypacji Powiatu w 
kosztach budowy windy. 
  (w tym momencie Starosta odczytała pismo Burmistrza)-zał. nr 8.  
Jeżeli ma być zawarte odrębne porozumienie w sprawi budowy windy, to jest to 
uzasadnione.  Moja propozycja jest taka, by przychylić się do wniosku Burmistrza. 
 
Radny B. Paulski: Jestem za wnioskiem Starosty, § 6 był w sumie niekorzystny 
dla Powiatu. 
Radna D. Bus: przegłosujmy wykreślenie § 6 z porozumienia. 
 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem Starosty, dotyczącym 
wykreślenia z treści porozumienia § 6, dotyczącego partycypacji Powiatu w 
wysokości 50% w kosztach finansowania zadania związanego z modernizacją 
szpitala pod nazwą  „Budowa windy w szpitalu”. 
 
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie 
 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/130/2004  została przyjęta jednogłośnie 
 
Ad. VI. 
 Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 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); 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/131/2004  została przyjęta jednogłośnie 
 
Ad. VII 
 Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 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); 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/132/2004  została przyjęta jednogłośnie 
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Ad. VIII 
 Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 
wynajęcie w trybie bezprzetargowym Przychodni Specjalistycznej Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie pomieszczeń w budynku stanowiącym 
własność Powiatu Gryfińskiego położonego w Chojnie przy ul. Dworcowej 3 (druk 
nr 6/XIII); 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/133/2004  została przyjęta jednogłośnie 
 
Przewodnicząca zarządziła 10 minut przerwy 
  
Ad. IX. 
 Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad nabywania, 
zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/XIII); 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/134/2004  została przyjęta jednogłośnie 
 
Ad. X. 
 Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży 470/1000 części 
nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, położonej 
w Gryfinie przy ul. Niepodległości 28, oznaczonej nr działki 167/3. w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego dla podmiotów prowadzących działalność 
związaną z funkcją ochrony zdrowia (druk nr 8/XIII); 
 
Radny J. Podleśny: w uzasadnieniu do tej uchwały, w punkcie 1  mamy usługi 
pralnicze i gastronomiczne, a zapis uchwały mówi o tym, że do przetargu mogą 
podejść tylko podmioty prowadzące działalność związaną z ochroną zdrowia i 
posiadające na dzień przetargu  podpisane kontrakty z NFZ . Nie wiem czy usługi 
gastronomiczne mają podpisane takie kontrakty?  
Radny M. Racinowski: czy dopuszcza się kupno cząstkowe obiektu? Bo uważam, 
że tam, gdzie jest 10 dzierżawców, trudno będzie się dogadać 
Wicestarosta J. Ruciński: uchwała ta jest uchwałą intencyjną, dającą zgodę 
Zarządowi, zgodnie w wcześniej ustalanymi zasadami przetargu na sprzedaż 
nieruchomości. Będziemy zastanawiać się nad formułą przetargu, rozważać 
ewentualne wydzielenie niektórych segmentów, ale nie możemy precyzować 
przetargu w taki sposób, że dla usług gastronomicznych i pralniczych wydzielać 
ekstra część w udziale. Intencją naszą jest sprzedaż obiektu jako całości jednemu 
lub spółce dzierżawców Istnieje możliwość zrzeszenie się podmiotów 
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świadczących usługi z podmiotami mającymi porozumienie z NFZ. Liczymy na to, 
że to będzie jeden podmiot. Odpowiadając na pytanie radnego Podleśnego: usługi 
pralnicze i gastronomiczne jako takie nie będą mogły stanąć do przetargu 
samodzielnie, ale może z kimś wejść w spółkę. 
:  
Radna A. Warda: Ale to najbardziej właśnie usługi gastronomiczne i pralnicze 
będą najbardziej zainteresowane tym kupnem. 
Starosta Ewa De La Torre: Wpłynęły do nas wnioski od obecnych dzierżawców, 
a my wyszliśmy naprzeciw tym prośbom. Jeśli okaż się, że dzierżawcy nie mogą 
się dogadać, lub nabywcy nie będą mieć wymaganych kontraktów, będziecie 
Państwo nadal decydować co dalej z tym obiektem zrobić. 
 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/135/2004  została przyjęta większością 
głosów 
 
Ad. XI. 
 Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 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); 
 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/136/2004  została przyjęta większością 
głosów 
 
Ad. XII. 
 Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad i trybu przyznawania 
środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie (druk nr 10/XIII); 
 
 
Starosta E. De La Torre: Zarząd przychyla się do wniesionych przez komisje 
uwag i wnosi autopoprawkę: 

- w uzasadnieniu II pkt. 7 z „wnioski mogą być składane” na  „wnioski składa 
się” 



 6

- pkt 18 – poprawić zapis na „przez właściwą komisję” 
 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/137/2004  została przyjęta większością 
głosów. 
 
Ad. XIII. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania  
i finansowania zadań z zakresu remontu chodników na ulicach powiatowych  
na terenie miasta Gryfino (druk nr 11/XII); 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/138/2004  została przyjęta większością 
głosów. 
   
Ad. XIV 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania  
i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia  
(druk nr  12/XIII); 
 
Radny H. Kaczmar: czy zmniejszenie kwoty finansowania zadań wykonywanych 
z gminą wynika ze źle wykonywanych przez nią prac?  
Na jakich zasadach i gdzie będziemy teraz składać informacje na temat wyrw i 
dziur w jezdniach? 
Radny A. Nycz: zmniejszenie tej kwoty wynika jedynie ze względów 
ekonomicznych. Zmniejszając pieniądze dla gmin uwzględniliśmy zmniejszenie 
zadań. Nic nie stoi na przeszkodzie wspólnych, z gminami, remontów chodników. 
Odbyłem szereg spotkań z burmistrzami i uwzględniliśmy wszystkie ich sugestie 
dotyczące wspólnych remontów. 
Przeglądu dróg będzie dokonywał Powiatowy Zarząd Dróg, ale zareagujemy 
również i my na ewentualne sygnały odnośnie stanu nawierzchni.  
Radna A. Zielińska: W uchwale budżetowej były określone kwoty na 
porozumienie z gminami, dlaczego zatem nie idą dzisiaj za tym zmiany w 
budżecie? Czy ta kwota nie powinna być zwiększona?  
Radny A. Nycz: Do negocjacji z gminami szliśmy z kwotą 311 tys. Po rozmowach 
z burmistrzami, każda z gmin wnosiła swoje uwagi i  nastąpiło zwiększenie tej 
kwoty o 21 tys. 
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 Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/139/2004  została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. XV.    
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania  
i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Chojna (druk 
nr 13/XIII 
Radna D. Bus: wnioskuję, aby Pani Przewodnicząca czytała tylko dla kogo i jaką  
kwotę przekazujemy. 
 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/140/2004  została przyjęta jednogłośnie. 
 
XVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania  
i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino  
(druk nr 14/XIII);      
 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/141/2004  została przyjęta jednogłośnie. 
 
XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania  
i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice 
(druk nr 15/XIII);      
 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/142/2004  została przyjęta jednogłośnie. 
 
XVIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania  
i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Moryń 
(druk nr 16/XIII);       
 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/143/2004  została przyjęta jednogłośnie. 
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XIX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania  
i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko 
Zdrój (druk nr 17/XIII);  
 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/144/2004  została przyjęta jednogłośnie. 
      
XX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości stawek opłat  
za zajęcie pasa drogowego (druk nr 18/XIII); - punkt wycofany na sesji w dniu       
25 lutego 2004 r.  
 
XXI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 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); 
 
 Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/145/2004  została przyjęta większością 
głosów 
 
XXII. Przyjęcia sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg  
na 2003 r. (druk nr 20/XIII);   
 
Pada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem. 
 
XXIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu  
i Gminie Gryfino wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie 
kultury fizycznej poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie  (druk nr 
21/XIII); 
 
 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/146/2004  została przyjęta jednogłośnie. 
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XXIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 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); 
 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/147/2004  została przyjęta jednogłośnie. 
 

XXV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu  
i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej  
na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Gryfinie (druk nr 23/XIII); 
 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/148/2004  została przyjęta większością 
głosów. 
 
 

XXVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów (druk nr 24/XIII); 
 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/149/2004  została przyjęta jednogłośnie. 
 
XXVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
zmian   w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 
Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 25/XIII); 
 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/150/2004  została przyjęta jednogłośnie. 
 
 

XXVIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej (druk dodany podczas sesji) 
 
 
 



 10

Radna G. Kotowicz; Czy to jest plan pracy czy plan kontroli? 
Starosta Ewa De La Torre; w naszym statucie tak to się nazywa. 
Radny R. Laska: trudno nazwać opiniowanie uchwał – kontrolą 
Radna D. Bus: może w tytule dodać „(...) rocznego planu pracy i kontroli Komisji 
Rewizyjnej”? 
 
Przewodnicząca zarządziła 5 minut przerwy dla Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny M. Racinowski: Proponujemy zapis „w sprawie zatwierdzenia rocznego 
planu pracy Komisji Rewizyjnej”, bowiem tak to jest zapisane w Statucie Powiatu. 
Zmieniamy również termin kontroli szpitala, w związku z przejęciem szpitala przez 
Gminę -  z maja na marzec. 
 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/151/2004  została przyjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. XXIX 
 
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
 
26/XIII/2003 Radny A. Nycz: Przy zmianie organizacji ruchu musi być zamknięta 
droga. O opinię do projektu organizacji ruchu zwracamy się do Komendy 
Powiatowej Policji i do Powiatowego Zarządu Dróg. 
Postaramy się coś wspólnie zaradzić w tej sprawie, do końca marca. 
 
27/XIII/2003: A. Nycz: Do końca kwietnia zostanie naprawione pobocze na trasie 
Moryń – Mieszkowice. Teraz nie jest to możliwe ze względów atmosferycznych. 
 
28/XIII/2003 L. Ochmańska: na dzień 31 grudnia 2003 r. nasz kredyt wynosił  
670 tys. euro. Spłata kredytu następuje w spłatach kwartalnych, spłata kwartalna 
wynosi 18 tys. Euro. Mając na uwadze, przy projektowaniu budżetu, to że kurs jest 
znacznie „skaczący” i ta tendencja utrzymuje się w dalszym ciągu, założono w 
budżecie kwotę 389 tys. zł. na obsługę  długu publicznego. Założyliśmy że kurs 
euro będzie się wahał pomiędzy 4,65 zł. do 4.80 zł przyjęliśmy również założenie, 
że po przyjęciu przez państwa budżetu oraz przyjęciu przez rząd planu  
Hausnera, dokonamy analizy i jeżeli ten kurs będzie tak bardzo rósł, to w miesiącu 
marcu dokonamy jego przewalutowania. Prognozy analityków największych 
blanków są takie że ten kurs do 1 maja może rosnąć. Będzie to uzależnione od 
szerokości cięć wydatków publicznych, od rady polityki pieniężnej. Kurs euro  
do maja może dojść na wet do kwoty 5,20 zł. od maja najprawdopodobniej ten kurs 



 11

będzie stabilny. Przewalutowanie kredytu musimy analizować w dwóch aspektach: 
euro jest bardzo nisko oprocentowane, bo jest to tylko 4 % w skali roku, natomiast 
najtańszy kredyt w złotówkach jaki udało nam się uzyskać w 2003 r., po ogłoszeniu 
przetargu jest oprocentowany 6,4 %. Zmiany kursu euro są zatem niejako 
rekompensowane przez niższe oprocentowanie. Niemniej kurs euro jest cały  
czas analizowany i w marcu przedstawię Zarządowi Powiatu propozycje 
rozstrzygnięcia w tej materii. 
 
Ad XXX 
 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Na tym posiedzenie XIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie zakończono. 
 
 
       Przewodnicząca Rady Powiatu 
              Lidia Pieta  
 
 
 
 
Protokołowała: 
Beata Dróżdż 


