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PROTOKÓŁ NR XX/2004 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 15 grudnia 2004 roku 

 
 Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Lidia Pięta o godzinie 14.00 otworzyła sesję  

i po powitaniu radnych oraz gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności, aktualnie  

w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 

osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności 

radnych oraz gości stanowią załącznik nr 1  do niniejszego protokołu. 

 
I. Sprawy regulaminowe: 

Na protokolantów Przewodnicząca Rady Powiatu zaproponowała panie A. Małyszko  

i D. Konopnicką. Propozycję radni przyjęli jednogłośnie. Radni jednogłośnie przyjęli protokół 

z XIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, do którego nie zostały zgłoszone żadne 

poprawki. 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Lidia Pięta poprosiła o wystąpienie panią Wandę 

Kmieciak, która wyraziła serdeczne podziękowania pani Staroście – Ewie De La Torre za 

współpracę oraz wyrażenie zgody na zorganizowanie kiermaszu ozdób świątecznych 

wykonanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Gryfinie. Jednocześnie członkowie stowarzyszenia wręczyli p. Staroście, 

własnoręcznie wykonany podczas terapii zajęciowej, upominek. 

 

Przybycie radnej Gabrieli Kotowicz, której obecność odnotowano jako 20 osobę wśród 

obecnych radnych. 

 

II. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odczytała sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu  

w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu w Gryfinie – które stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu oraz kalendarium wydarzeń międzysesyjnych – 

załącznik nr 4. 
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III.  Wnioski i interpelacje radnych: 

Interpelacje: 

Nr 42/XX/2004 Radny M. Racinowski w imieniu mieszkańców Chlebowa i Binowa zwrócił 

się do Powiatowego Zarządu Dróg z wnioskiem o udrożnienie drogi powiatowej łączącej 

Chlebowo z Binowem, której stan nawierzchni jest fatalny, a przejazd utrudniają także 

krzewy i gałęzie. 

 

Nr 43/XX/2004 Radny J. Podleśny zwrócił uwagę, iż wypowiadając (z miesiącem 

wrześniem)  hotel w internacie przy ulicy Łużyckiej rezygnujemy jednocześnie z dochodu 

miesięcznego w wysokości 5 000 zł. 

 

IV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w zestawieniu 

przychodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i wydatków 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie 

na 2004 r. (druk nr 2/XX); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

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

sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Polskich Kolei Państwowych  

w Szczecinie nieruchomości oznaczonej działki nr 42 położonej w obrębie  

1 miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XX ); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XVII/191/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca w sprawie 

uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego 

na lata 2004-2009 edycja II (druk nr 4/XX); 
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Radny B. Paulski zwrócił się z prośbą o dopisanie w formie autopoprawki niespójności 

dotyczącej tego, że w WPI mamy na rok 2005 przeniesioną z 2004 roku ulicę Jodłową  

(w Chojnie) natomiast nie ma tej pozycji ujętej w budżecie. 

 

Radny A. Nycz  wyjaśnił, iż WPI odnosi się do uchwały z dnia 21 lipca 2004 r. jako, że nie 

wprowadzamy tego zadania dzisiaj tylko ustalamy i urealniamy koszty tego zadania. Wniosek 

został złożony do ZPORR 26 lipca a uchwała, w której znajdują się te zadania została przyjęta 

w dniu 21 lipca. ZPORR nie wniósł żadnych uwag co do tej uchwały. Jeżeli chodzi  

o ul. Jodłową to środki na realizację są zawarte w Powiatowym Funduszu Ochrony 

Środowiska w pozycji dotyczącej kwoty 725 000 zł. Realizacja zadania nie została rozpoczęta 

w tym roku, gdyż czekamy na wyrażenie zgody przez pana Burmistrza Gminy Chojna 

dotyczącej wspólnego realizowania inwestycji położenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

 

Radny J. Ruciński zauważył, że do układu wykonawczego w pierwszej kolejności wchodzą 

te zadania, które są w Planie Wieloletnim i nie ma tu przeszkód, żeby ten fundusz został 

uruchomiony z zachowaniem procedury. 

 

Radny B. Paulski wyraził opinię dotyczącą 880 000 zł. Jest ona wyspecyfikowana  

w wydatkach inwestycyjnych w zadaniach realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg ale 

nie doczytuje się tu ul. Jodłowej. Jeżeli środki pieniężne przeznaczone na budowę nie zostaną 

zrealizowane to nic nie stoi na przeszkodzie aby z powrotem te środki wróciły do 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

  

Radny J. Ruciński wyjaśnił, iż Powiatowy Fundusz to nie są pieniądze, które przechodzą 

jako środki na rok następny. Jest to fundusz obrotowy i co roku uchwalany jest plan 

przychodów i wydatków. I w tych pozycjach środki w wysokości 725 000 zł ze względu na 

to, że nie zostały wykorzystane, zostały po stronie przychodów i wydatków wyprowadzone – 

jest odpowiednia uchwała korygująca rok 2004. Natomiast na rok 2005 tworzony jest nowy 

układ funduszu. Pozostałe 504 416 zł założone zostało jako stan środków na koniec roku  

i przechodzą do funduszu jako środki na rok 2005. Dodatkowo co roku uchwala się jeszcze 

specyfikację zadań do funduszu. 
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Radny A. Nycz poinformował, że po odbył rozmowę telefoniczną z Burmistrzem Gminy 

Chojna w tkacie której zdeklarował on, że zadanie dotyczące wspólnej budowy kanalizacji 

drogi w roku 2005 dojdzie do skutku. 

 

Radny K. Ziętek zauważył, że nie zaznaczono w budżecie na rok 2005 dotacji celowej ze 

środków finansowych z Funduszu Ochrony Środowiska na ul. Jodłową tak jak zrobiono to z 

zadaniami dotyczącymi budowy Mieszka I (w Gryfinie) i budowę drogi przejście przez 

Bartkowo. Wykonując jednocześnie kanalizację deszczową oraz sanitarną można by 

zmniejszyć koszty tej wspólnej inwestycji. 

 

Radny M. Racinowski zauważył, że kwota 725 000 zł jeżeli ma wrócić do Funduszu 

Ochrony Środowiska, powinna odnaleźć swoje odzwierciedlenie w stanie funduszu na dzień  

1 stycznia 2005.  

 

Radny J. Ruciński wyjaśnił, iż środki niewykorzystane z funduszu pozostały na wykonanie 

tych zadań zgodnie, z którymi były przeznaczone. 

 

Radna W. Kmieciak zadała pytanie dotyczące terminu ukończenia drogi Bartkowo-Gajki. 

 

Radny A. Nycz  wyjaśnił, że terminem realizacji zadania jest rok 2005. 

 

Radny B. Paulski wyraził obawy czy aby na pewno zapis mówiący o tym, iż po przyjęciu 

przez Radę uchwały o następnej edycji WPI staje się ona podstawą do sporządzenia 

załącznika inwestycyjnego do projektu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy. 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre zapewniła o obowiązującym obie strony porozumieniu 

dotyczącym wspólnej budowy kanalizacji deszczowo-sanitarnej, gdzie na część deszczową 

zostały zabezpieczone środki w budżecie. 

 

Radny K. Ziętek wspomniał o planach pozyskania środków na odnowienie przez pana 

Burmistrza Gminy Chojna ul. Malarskiej, Klasztornej i Piekarskiej ale nie Jodłowej. 
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Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

większością głosów (19 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 178/XVII/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca w sprawie 

uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5) oraz 

(załącznik nr 1 do druku nr 5/XX);  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Lidia Pięta ogłosiła 15 minut przerwy (do godz. 

15.15). 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 

powiatu gryfińskiego na rok 2005: 

• wniosek Zarządu Powiatu do Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005, 

• opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odczytała wniosek Zarządu Powiatu do Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005, który stanowi 

załącznik nr 6. 

 

Sekretarz Powiatu Gryfińskiego J. Herwart przeczytał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na 

rok 2005, która stanowi załącznik nr 7. 

 

Radny M. Racinowski przedstawił uwagi dotyczące faktu, że budżet jest być może 

przeszacowany; dotyczy to działu Administracja Publiczna – sprzedaż nieruchomości co 

będzie jeśli nie dojdzie do częściowej realizacji planu. Drugi problem dotyczy 
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optymistycznego założenia, iż dochód z tytułu wydawania druków i tablic komunikacyjnych 

w przyszłym roku będzie rzędu zeszłorocznego. Co roku rosną wynagrodzenia ale nie tylko o 

stopień inflacji ale są to kwoty o wiele wyższe. 

 

Radny B. Paulski odnosi się do budżetu i opinii RIO, w prognozowanych dochodach 

wskazuje się kwoty 1 100 jako odsetki od środków na Bezpieczeństwo Publiczne i Ochronę 

Przeciwpożarową – czego nie należy traktować jako dochodu. Załącznik nr 8 musi dać sumę 

cyfr wynikających z załącznika nr 9 i 10, czego w tym budżecie nie ma. W załączniku 9, w 

pozycji dotacje, nie ma wpisanej kwoty 350 000 zł, która jest wpisana w załączniku nr 8 przy 

dziale Transport i Łączność. 

 

Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska wyjaśniła wątpliwości dotyczące 

dochodu w kwocie 1 100 zł, które stanowią odsetki od rachunku bankowego stanowiące 

dochody powiatu, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych. Natomiast w załączniku 

nr 9, mamy pokazane wydatki na zadania własne. A w nr 10 mamy wydatki na zadania 

rządowe i te realizowane na zasadzie porozumień. Ustawa o finansach publicznych 

determinuje sposób prezentowania danych liczbowych. 

 

Radny B. Paulski zapytał o kwotę wpisaną w dziale 750 dotyczącą Administracji Publicznej. 

 

Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska złożyła wyjaśnienia - w załączniku 

nr 12 są wydatki powiatu związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na 

podstawie porozumień oraz nowy załącznik nr 13 – wydatki budżetu powiatu na programy  

i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu 

spójności Unii Europejskiej.   

 

Radny B. Paulski zapytał o kwotę w części opisowej do dochodów dotyczącą działalności  

i wydatków bieżących  Powiatowej Komendy Straży Pożarnej oraz o załącznik nr 9. 

 

Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska złożyła wyjaśnienia w sprawie 

dotyczącej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej finansowanej z dotacji budżetu państwa, 

gdzie wyodrębnienia kwoty na inwestycje dokonał Wojewoda. Dodała również, że nie ma  

i nie będzie tworzonych rezerw celowych w tym roku – uchwała budżetowa  

i załączniki rządzą się określonymi regułami gry, jest to bardzo syntetyczne pokazanie 
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budżetu w działach i rozdziałach, ponieważ ogromna szczegółowość paragrafów stanowić 

będzie już układ wykonawczy do budżetu wraz z materiałami objaśniającymi. 

 

Radny B. Paulski zapytał czy przyjęty załącznik nr 15, który mamy w wersji nowej - bez  

ul. Jodłowej w Chojnie – czy on może funkcjonować przy tym budżecie. Środki na tą 

inwestycję (kanalizację) nie muszą pochodzić ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska to mogą być inne środki byleby była ona wprowadzona gdyż znajduje się w WPI 

i Planie Rozwoju Lokalnego. Drugie pytanie dotyczy wysokości kwoty części równoważącej 

wynikającej z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach. 

 

Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska udzieliła odpowiedzi dotyczącej 

załącznika nr 15, który  zawiera źródła finansowania w tym wysokość wydatków  ze środków 

unijnych, ZPORR i pokazany jest wkład własny. Zmiana tego załącznika wynika z przyszłych 

aplikacji po środki unijne np. na projekt e-urzędu. Zatem układ tego załącznika jest 

prawidłowy i nie wymaga żadnych zmian, ponieważ podpisując umowy z ZPORR należy 

przedstawić uchwalony budżet na 2005 przedstawiający środki własne i te z Unii 

Europejskiej. 

 

Radny B. Paulski zauważył, że wysokość kwoty przeszacowującej budżet w zakresie 

dochodów, jest nierealna do uzyskania. 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odniosła się do niepokoju w sprawie prognozowanych 

dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatowego. Każdy budżet jest pewną prognozą. Jest w 

niej umieszczone 6 przedsięwzięć dotyczących sprzedaży mienia, z których 3 zostały 

rozpoczęte w tym roku a kolejne 3, dzięki przedsięwzięciom podjętym w tym roku, mają 

szanse na stanie się przedmiotem zbycia. Takie prognozowanie odpiera zarzut zaniechania 

próby sprzedaży. Przeanalizowała punkt po punkcie zestawienie nieruchomości 

prognozowanych do sprzedaży w 2005 r. zamieszczone w budżecie. Następnie dogłębnie 

przeanalizował prognozę wydatków na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe, 

które zostało zamieszczone jako materiał poglądowy do projektu budżetu na 2005 r. W 

odpowiedzi na pytanie dotyczące załącznika nr 2, w kalkulacji dochodów  

i wydatków na 2005 rok, przyjęto informacje oparte o kalkulację, w tym również zawarte są 

dane dotyczące komunikacji. 

 



 8

Radny B. Paulski zapytał o to ile lat można pokrywać ujemny wynik finansowy SPZZOZ 

oraz o dotacje w paragrafie 15 dla instytucji kultury. 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre wyjaśniła, iż w przyszłym roku ma być podjęta przez 

sejm ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

która będzie zmuszała do tych kroków, które już zostały podjęte przez powiat zmierzające do 

pokrycia ujemnego wyniku finansowego i spłaty zadłużenia. 

 

Radny M. Racinowski zapytał o kwotę na zadanie nr 2 dotyczącą Powiatowego Zarządu 

Dróg w sprawie oznakowania poziomego i pionowego dróg. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg R. Dziok  wyjaśnił, że jest to błąd pisarski. 

 

Radny M. Racinowski wyraził, iż widzi nieścisłości procentowe w wyliczeniach 

budżetowych. 

 

Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska wyjaśniła, iż procentowy układ 

budżetu w poszczególnych działach zgadza się. Administracja publiczna z obsługą rady 

powiatu stanowią zadania własne; zaś w pozostałych rozdziałach włączono również zadania 

rządowe. Stąd ta rozbieżność. Jednocześnie zapewniła, iż ten sposób prezentacji jest z całą 

pewnością prawidłowy. 

 

Radny B. Paulski wyraził wątpliwości do paragrafu 14. Zapytał czy informacja co do 

materiałów, aktów prawnych, która ma się pojawić to ustawa o likwidująca anachroniczną  

o likwidacji długów i czy niepotrzebnie się pospieszono w rozmowach z wierzycielami  

w sprawie SPZZOZ. 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre wyjaśniła, iż celowość tej ustawy jest umożliwienie 

rozmów z wierzycielami i restrukturyzacji zadłużeń. Zatem działania podjęte już przez powiat 

być może są pionierskie ale już niedługo staną się normą.  Natomiast zapis w ust. 3 o tym, że 

organ który utworzył SPZZOZ może wydać rozporządzenie lub podjąć uchwałę określającą 

formy dalszego finansowania zakładu na określonych zasadach. A ponieważ orzeczenia 

sądów nie mają charakteru norm prawnych i zupełnie inaczej podchodzą do kwestii na ile  

i jak daleko sięgać może samodzielność organu prowadzącego co do SPZZOZ. Niestety 
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stanowi to o dużym nie doprecyzowaniu w tej kwestii prawa, które już wkrótce zmieni 

brzmienie tej uchwały. 

 

Radny H. Kaczmar zaproponował aby skorzystać z sytuacji, że jednostki otrzymały nowe 

samochody i przekazać stare samochody na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg. Natomiast 

kwotę 26 000 zł przeznaczyć choćby w części na zakup materiałów umożliwiający 

polepszenie kondycji części chodników w powiecie.  

 

Radny A. Nycz podkreślił, iż mimo, że stan dróg i chodników jest nienajlepszy to środków 

na zakup samochodu nie można niestety przeznaczyć inaczej  W ramach możliwości 

dokonywane są remonty chodników na terenie powiatu. 

 

Radny B. Paulski powtórzył pytanie dotyczące dotacji na działania kultury i Domu Kultury 

w Moryniu. 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre uzupełniła informacje o dodatkowe pisemne 

zestawienie przedstawiające środki współfinansowane z PHARE oraz Wydziału Promocji, 

Informacji i Współpracy Międzynarodowej, na działania, gdzie partnerem jest Dom Kultury 

w Moryniu. 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

większością głosów (15 za; 2 wstrzymało się; 3 przeciw). 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Lidia Pięta ogłosiła 10 minut przerwy. 

 
Po przerwie sesję Rady Powiatu opuściła radna Alicja Warda 

 
IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Gryfiński (druk nr 6/XX);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Lidia Pięta poprosiła A. Nycza o przedstawienie 

autopoprawki Zarządu. 
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Radny A. Nycz przedstawił autopoprawki – w rozdziale 6 w paragrafie 8 ust. 3 pkt. 4 

wykreśla się słowo bo; w rozdziale 7 w paragrafie 9 ust. 9 winien brzmieć – wynagrodzenie 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 

szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania (druk nr 7/XX);  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowej 

Samodzielnemu Publicznemu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie 

na realizację programu "Profilaktyka Uzależnień oraz Przeciwdziałania 

Negatywnym Zachowaniem Młodzieży Ponadgimnazjalnej" (druk nr 8/XX);  

 

Radny M. Racinowski zapytał o termin realizacji powyższego programu. 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre wyjaśniła, iż program jest w trakcie realizacji ale 

pieniądze na jego realizację zostały już zabukowane w uchwale na rok 2004; w związku  

z pojawieniem się nowej ustawy dotyczącej zadań dla powiatu –  partnerami w działaniach są 

szkoły ponadgimnazjane, gdzie na próbę wybrano drugie klasy. Uchwała ta jest realizacją 

uchwały budżetowej podjętej w zeszłym roku dotyczącej działań na profilaktykę. 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

większością głosów (17 za; 1 wstrzymało się; 1 przeciw). 
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XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian  

w Statucie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/XX);  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała  została podjęta  

jednogłośnie (19 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian  

w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk  

nr 10/XX);  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta  

jednogłośnie (19 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

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

Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 11/XX) oraz (załącznik nr 1 do druku nr 11);  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

większością głosów  (18 za; 1 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

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

Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 12/XX) oraz (załącznik nr 1 do druku nr 12);  

 

Radna D. Bus zwróciła się z prośbą do Przewodniczącej o odczytywanie w treści projektów 

uchwał jedynie wytłuszczonych treści – jako tych najistotniejszych. 

 

W wyniku głosowania nad propozycja radnej D. Bus została przyjęta większością głosów (16 

radnych za). 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

większością głosów  (17 za; 1 wstrzymało się; 1 przeciw). 
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XVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 13/XX) oraz (załącznik nr 1 do druku nr 13);  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjeta 

większością głosów  (18 za; 1 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XIX /236/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.11.2004 r. w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 14/XX);  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (19 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XVIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XIX/239/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie 

ustalenia harmonogramu dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 15/XX);  

 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

większością głosów  (17 za; 1 wstrzymało się; 1 przeciw). 

 

XIX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 dotacji celowej dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk 

nr 16/XX);  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała  została podjęta 

jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
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XX. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Odpowiedź radnego A. Nycza na interpelację nr 43/XX/2004 radnego J. Podleśnego – 

wyjaśnił, iż na ul. Łużyckiej nigdy nie było hotelu a jedynie pokoje do wynajęcia, gdzie 

umowa zawierana była na 1 miesiąc. We wrześniu zostały wypowiedziane umowy wynajmu 

wszystkim mieszkańcom, które i tak zawierane były zawsze tylko na 1 miesiąc. W budynku 

rozpoczęto pomiary i przygotowania pod nową inwestycję. 

 

Odpowiedź radnego A. Nycza na interpelację nr 42/XX/2004 radnego M. Racinowskiego  

– zapewnił o tym, że sprawa zanieczyszczenia drogi Chlebowo-Binowo będzie zbadana.  

 

XXI. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Wnioski: 

Wniosek nr 44/XX/2004 Radny B. Paulski skierował pytanie do Dyrektora SPZZOZ 

dotyczące kwot wypłacanych byłym pracownikom – czy stanowią wynagrodzenia i czy 

dostaną pracownicy PITy oraz kto zapłaci te pochodne od wynagrodzeń. 

 

Dyrektor SPZZOZ A. Bandurowski wyjaśnił, że większość wyroków nie mówi o tym czy 

są to wynagrodzenia czy nie. 

 

Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska wyjaśniła, że wypłacane są 

zobowiązania, ale pracownicy nie są już łączeni stosunkiem pracy z SPZZOZ a zatem, nie ma 

stosunku pracy, więc nie będą wystawiane PITy przez SPZZOZ. Oczywiście wierzyciele po 

wypłaceniu środków pieniężnych mają obowiązek rozliczyć się ze swoich dochodów z 

Urzędem Skarbowy (odnosząc się do informacji zawartych w wyrokach).  

 

Radna G. Kotowicz zapytała czy wierzyciele zostali poinformowani o obowiązku rozliczenia 

się z Urzędem Skarbowym. 

 

Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska wyjaśniła, że nie było takiego 

obowiązku, ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje 

na kim ciąży obowiązek podatkowy.  
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Starosta Gryfiński Ewa De La Torre zapewniła, że zostanie wystosowane pismo do Urzędu 

Skarbowego o wykładnię prawną tak, aby stanowić źródło informacji dla wierzycieli co do 

interpretacji jaką stosuje Urząd Skarbowy. 

 

XXII. Zakończenie posiedzenia.  

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Lidia Pięta poinformowała, że następna sesja 

odbędzie się 29 grudnia 2004 r. o godz. 10.00 oraz ogłosiła XX sesję za zamkniętą. 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 Lidia Pięta 

 

 

 

 

Protokołowała: Dominika Konopnicka 


