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PROTOKÓŁ nr 5/2007 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 28 maja 2007 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 17.15. W posiedzeniu wzięło 
udział 7 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1) oraz  Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gryfinie Marian Mielczarek, Kierownik Referatu Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
Małgorzata Szwajczuk. Posiedzenie otworzył i po stwierdzeniu quorum obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha. Porządek obrad 5 posiedzenia Komisji Budżetowej,  
który stanowi zał. nr 2, został przyjęty jednogłośnie z wprowadzonymi zmianami. Z porządku 
obrad został zdjęty punkt nr 3. Głównym punktem  posiedzenia była analiza i opiniowanie 
projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Ad.4 Zapoznanie się z sytuacją finansową Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

i domów dziecka podległych powiatowi. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek powiedział,  
że w budżecie PUP brakuje 42 tys. zł, aby urząd mógł prawidłowo funkcjonować. Dodał,  
że największe braki występują w wynagrodzeniach i pochodnych od nich. Aktualnie w PUP 
w Gryfinie ilość etatów stałych wynosi 44,5, w tym 19 z fili Chojna. Pan Dyrektor dodał,  
że dnia 2.03.2007 r. weszło Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, które określa 
minimalne standardy, jakie urząd pracy powinien spełniać, aby móc wykonywać swoje 
czynności. Z treści rozporządzenia wynika, jaka ilość pośredników pracy w urzędach pracy 
powinna przypadać na określoną liczbę bezrobotnych. Obecnie w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Gryfinie jest zatrudnionych 3 pośredników. Zgodnie z dokonanymi obliczeniami wg 
powyższego zapisu w Powiecie Gryfińskim na istniejącą liczbę bezrobotnych powinno 
przypadać 6,7 pośrednika. Dodał, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie liczba 
stanowisk zajmowanych przez pracowników w kilku wypadkach jest nieadekwatna do ilości 
etatów wg przyjętych standardów (zestawienie ilości stanowisk w PUP w Gryfinie stanowi 
zał. nr 3 do nin. protokołu). 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy w jakimkolwiek stopniu  Pan Starosta mógłby 
ustosunkować się do powyższej wypowiedzi. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział przecząco. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że dzisiejszy temat pochodzi z rocznego planu 
pracy komisji przypadającej na maj. Dodał, że z przedstawionej sytuacji PUP wynika,  
że brakuje środków pieniężnych na zatrudnienie. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marian Mielczarek odpowiedział, że środków 
pieniężnych brakuje na stanowiska osób obecnie zatrudnionych w urzędzie pracy. Dodał,  
że standaryzacja stanowisk powinna zostać wprowadzona do końca czerwca 2008 r. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha poprosił Pana Starostę i Zarząd Powiatu o ustosunkowanie  
się na kolejnym posiedzeniu komisji do przytoczonych informacji dot. sytuacji Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie. 



 2

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu analizuje sprawy 
wszystkich jednostek Powiatu Gryfińskiego. Dodał, że kierownicy danych jednostek w razie 
problemów występują w odpowiednim czasie z konkretnymi informacjami do Zarządu 
Powiatu. Starosta dodał, że pełnienie funkcji kierowniczych obliguje do tego, aby kierownicy 
danych jednostek brali pod uwagę budżet jakim dysponują. Dodał, że rozumie  
się przez to nie tylko występowanie o środki, ale także podejmowanie mniej lub bardziej 
popularnych decyzji. Dodał, że aby móc się odnieść do sytuacji PUP w Gryfinie należałoby 
mieć analizę powykonawczą Powiatowych Urzędów Pracy o podobnej wielkości. Dodał,  
że należałoby się zastanowić, czy nie ma możliwości przekwalifikowania osób zatrudnionych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie w ramach standaryzacji, która ma mieć miejsce  
w czerwcu przyszłego roku. Starosta dodał, że Zarząd Powiatu zajmie stanowisko  
w tej sprawie. Dyrektor PUP w Gryfinie musiałby przedłożyć Zarządowi Powiatu 
odpowiednią dokumentację. Dodał, że jeżeli będzie to możliwe przedłoży radnym przebieg  
tej sprawy na kolejnym posiedzeniu. 
 
Radny Piotr Waydyk powiedział, że podczas uchwalenia budżetu w grudniu 2006 r. padł 
wniosek na sesji o zwiększenie budżetu PUP w Gryfinie o kwotę w wysokości 100 tys. zł. 
Zapytał jak to jest możliwe, że w miesiącu grudniu zgłoszono braki środków pieniężnych  
w kwocie 100 tys. zł., a obecnie wynoszą one 42 tysiące złotych. W jaki sposób PUP 
zaoszczędził kwotę 58 tys. zł. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marian Mielczarek odpowiedział, że z powodu 
braku środków pieniężnych w budżecie został zmuszony do zwolnienia kilku osób. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Dyrektor PUP  
w Gryfinie nie zwolnił pracowników, lecz nie przedłużył im umów. Były to osoby 
zatrudnione na czas określony. Ponadto dodał, że ważnym stwierdzeniem jest fakt,  
czy Dyrektor PUP rozwiązał umowy osobom zatrudnionym na czas nieokreślony,  
czy nie przedłużył umów osobom zatrudnionym na czas określony. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek powiedział,  
że problem jest bardziej złożony, ponieważ zmniejszając budżet musiał przenieść 
finansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych na czas nieokreślony z budżetu na Fundusz 
Pracy, nie zmieniając im warunków. Dodał, że zmniejszenia wynikają z faktu przeniesienia 
finansowania części wynagrodzeń z Funduszu Pracy. 
 
Posiedzenie opuścił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie wraz z Kierownikiem 
Referatu Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Małgorzatą Szwajczuk. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że materiały, które zostały przedłożone obecnym radnym  
dot. wykonania budżetu na dzień 31.03.2007 r. Domu Dziecka w Binowie (stanowiący  
zał. nr 4 do nin. protokołu), Domu Dziecka w Trzcińsko Zdroju (zał. nr 5)  
oraz Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie (zał. nr 6). Dodała,  
że z uzyskanych informacji, jakie otrzymała wynika, że dwóm z trzech placówek praktycznie 
wystarcza środków z budżetu  na prowadzenie placówki. Dom Dziecka w Binowie posiada 
budżet w wysokości 1.194.000,00 zł, z tym że zostanie on pomniejszony o kwotę 160 tys. zł, 
ponieważ kwota ta była przeznaczona na remont dachu i kuchni, który w rezultacie  
nie będzie przeprowadzony. Dodała, że trudności finansowe Domu Dziecka w Trzcińsku – 
Zdrój, wynikają z dużych nakładów pieniężnych przeznaczonych na wynagrodzenia 
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pracownicze. Budżet Domu Dziecka w Trzcińsk€ - Zdrój w kwocie 837.930,00 zł na dzień 
31.03.2007 r. został wykonany w kwocie 230.983,31 zł Ponadto dodała, że placówka  
ma nieuregulowany stan zobowiązań na koniec I kwartału w kwocie 21.536,52 zł Sytuacja ta 
może być spowodowana spłatą z tegorocznego budżetu wcześniejszych zobowiązań 
powstałych na koniec ubiegłego roku w wysokości 19.000 zł. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zwrócił uwagę na zapis w przedłożonych materiałach 
poglądowych - zał. nr 5, że na zobowiązania wymagalne Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdrój 
przypadają odpisy na fundusz świadczeń socjalnych z roku ubiegłego. Dodał,  
że termin na dokonanie tych odpisów już dawno minął. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że za Fundusz Socjalny i dokonywanie 
odpisów na nim odpowiedzialni są kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych. 
Dodała, że jak kierownicy danych jednostek będą czynić odpisy jest rzeczą indywidualną 
każdego z nich. Mogą oni dokonywać 75 % odpisów do końca maja, a pozostałą część  
do września każdego roku. Mogą to również czynić sukcesywnie w postaci 1/12 kwoty 
wyliczonej. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska - 
Nowicka powiedziała, że w związku z planowaną kontrolą w/w placówkach zobowiązuje  
się do przedłożenia Zarządowi Powiatu wyników kontroli, dot. spraw związanych  
z Funduszem Świadczeń Socjalnych. Ponadto dodała, że budżet Niepublicznego Rodzinnego 
Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie stanowi kwotę w wysokości 127.127,00 zł., który został 
zwiększony o 2000,00 zł, co wynika ze zwiększenia kwoty przypadającej na 1 wychowanka 
placówki. 
 
Ad. 5 Analiza i opiniowanie materiałów na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia powiatowego 

programu pomoc społecznej pn. „Kierunki zmian w Powiecie Gryfińskim w 
zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-
2010”(druk nr 13/VIII). 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 
Nowicka powiedziała, że program pomocy społecznej przedstawia zamierzenia Powiatu 
Gryfińskiego w stosunku do zadań z zakresu polityki społecznej w latach 2007-2010 .  
Do głównych celów tego programu należy m.in. stworzenie wielofunkcyjnych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, oraz warunków do prowadzenia rodzinnych placówek wsparcia 
dziennego domów dziecka. Ponadto rozszerzanie poradnictwa dla rodzin biologicznych  
i rodzin zastępczych, nabór i szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych. Dodała,  
że te pojedyncze zadania służą do stworzenia systemu opieki nad dzieckiem i rodziną od 
momentu pojawienia się problemu, aż do chwili umieszczenia jednostki w placówce. 
 
Na posiedzenie przybył radny Bolesław Paulski 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2006 r.(druk 
nr 14/VIII). 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 
Nowicka powiedziała, że głównym problem, z którym w najbliższym czasie przyjdzie  
się ponownie PCPR zmagać jest za mała pula środków przyznawana przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego na finansowania zadań dot. wydawania orzeczeń. Biorąc pod uwagę 
ilość wpływających wniosków i wydanych dotychczas orzeczeń zakłada  
się, że już na początku czerwca br. może zabraknąć środków na dalsze postępowanie. Dodała,  
że w ubiegłym roku wpłynęło ponad 1300 wniosków w sprawie wydania orzeczeń, z czego 
358 zostało zrealizowane z tegorocznego budżetu, z powodu braku środków pieniężnych  
w poprzednim roku. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał o to, kto wystąpi do Wojewody 
Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dodatkowych środków pieniężnych  
na finansowanie tego zadania. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 
Nowicka odpowiedziała, że osobiście wystąpi do Pana Wojewody, aby zapobiec tej sytuacji. 
Dodała, że już raz występowała do niego z identyczną prośbą, lecz wtedy otrzymała 
odmowną, odpowiedź z której wynikało, że Pan Wojewoda  bliżej przyjrzy się sprawie  
w czerwcu br. Dodał, że sytuacja obecnie nie przedstawia się zbyt korzystnie dla jednostki. 
Jeżeli w dalszym ciągu będzie się tak przedstawiać sytuacja, poczyni kroki,  
aby osobiście porozmawiać w tej sprawie z Wojewodą Zachodniopomorskim. Dyrektor 
dodał, że jest to sprawa bardzo istotna zarówno dla samej jednostki jak i dla osób 
wnioskujących o orzeczenie. Brak możliwości wydawania orzeczeń przyczynia się do tego,  
że dana jednostka społeczna nie może ubiegać się o zasiłki z opieki społecznej, ani o turnusy. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z brakiem środków  
na finansowanie w/w zadania przypadającego pod koniec roku, możliwe będzie udzielenie 
PCPR pożyczki z zapasów w budżecie powiatu, którą Pan. Wojewoda powiatowi 
zrekompensuje. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska – Nowicka 
powiedziała, że brakuje około 40-45 tys. złotych, aby móc spokojnie do końca tego roku 
wywiązywać się w terminie z zadań w zakresie orzecznictwa. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, czy kontrola przeprowadzona w ubiegłym roku w PCPR 
dotyczyła  terminowości wydawania orzeczeń. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  Marianna Kołodziejska – 
Nowicka odpowiedziała, że zgodnie z kpa jest 30 dni na rozpatrzenie wniosku z możliwością 
kolejnych 30 dni. 
 
Starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski powiedział, że w roku 2006 kontrola 
przeprowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dotyczyła 2 aspektów.  
Po pierwsze dot. przestrzegania terminów wydawanych orzeczeń, a po drugie związana była  
z prawidłowo zachowaną procedurą i kompletnością dokumentacji PCPR. Dodał, że Powiat 
Gryfiński faktycznie jest jednym z większych powiatów na terenie Województwa 
Zachodniopomorskiego, gdzie automatycznie z tego tytułu wzrasta liczba osób 
korzystających ze świadczeń. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha dodał, że nikt nie może zabronić osobom potrzebującym 
składania tego typu wniosków w celu polepszenia ich bytu. 
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Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna 
Kołodziejska- Nowicka 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego konsolidacyjnego (druk nr 2/VIII) 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że główną przyczyną zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu konsolidacyjnego stanowi problem dot. braku możliwości 
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa, o którą stara się powiat. Wynika to z faktu,  
że powiat jako jednostka samorządowa nie został uwzględniony w uchwale budżetowej 
państwa, pomimo że zostało wprowadzone rozporządzenie dotyczące pożyczek i poręczeń. 
Powiat podjął stosowne kroki i zwrócił się z prośbą do posłów z tego okręgu o złożenie 
interpelacji i przeprowadzenie indywidualnych rozmów z Ministrem Finansów na temat 
zabezpieczenia środków w budżecie na w/w pożyczki i poręczenia. Dodał, ze w ramach tejże 
pożyczki w budżecie, powiat realizuje podpisaną umowę dot. projektów kapitałowych. Dodał, 
że w takim przypadku istnieje konieczność znalezienia alternatywy nie zmieniając 
przeznaczenia, na jaki miałby być powzięty kredyt. Głównym celem zaciągnięcia kredytu  
są sprawy ściśle związane z sytuacją występująca na rynku medycznym Powiatu Gryfińskiego 
dot. sfinansowania procesu likwidacji SP ZZOZ, a także spłaty zobowiązań SP ZOZ Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie. W związku z ogłoszonym przetargiem powiat pozyskałby 
korzystniejsze oprocentowanie na wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów, głównie  
na obligacje. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek dodała, że w przypadku obligacji możliwy  
jest ich przedterminowy wykup, ale jest on uzależniony od zgody banku komercyjnego. 
 
Starosta Powiatu Wojciech Konarski powiedział, że w przypadku kiedy dojdzie  
do wcześniejszego wykupu obligacji będzie ewentualnie możliwość negocjowania z bankiem 
w sprawie wysokości oprocentowania. Starosta dodał, że na dzień dzisiejszy oprocentowanie 
przy obligacjach w wysokości 6 mln złotych jest liczone na poziomie 450 tys. złotych rocznie 
(7,5%). 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, czy dobrze rozumie, że podjęta wcześniej uchwała w sprawie 
pożyczki z budżetu państwa będzie nawzajem wspierała się z dzisiejszym projektem uchwały 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że dokładnie tak będzie, tym bardziej, 
że w projekcie nin. uchwale widnieje zapis, iż długoterminowy kredyt konsolidacyjny jest 
alternatywny w stosunku do pożyczki z budżetu państwa. Starosta dodał, że nin. uchwała 
została przygotowana w związku  możliwością zaciągnięcia kredytu na okres do 30 lat.  
Z symulacji, jaką powiat przeprowadził przy zliczeniu wszystkich zobowiązań, wynika  
że przy zaciągnięciu kredytu w wysokości do 19 mln złotych wraz z  założeniem stałego, 
obecnego oprocentowania (WIBOR+1 punkt procentowy), spłata kredytu wraz z odsetkami 
wyniosłaby rocznie 1.300.000 złotych, a nie jak dotychczas 2,5 mln złotych rocznie. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, czy dobrze rozumie, że na chwilę obecną Zarząd Powiatu 
w Gryfinie zaniecha jakichkolwiek działań w związku z uzyskaniem pożyczki z budżetu 
państwa. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd Powiatu nie zaniechał 
działań związanych z uzyskaniem pożyczki z budżetu państwa. Wszystkie pakiety projektów 
uchwał znajdują się u Wojewody Zachodniopomorskiego i są opiniowane. Starosta dodał,  
że Regionalną Izbą Obrachunkową powinna wydać sprawozdanie z badania finansów 
powiatu, bez którego nie może być złożony wniosek o pożyczkę z budżetu państwa.  
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007(druk nr 3/VIII) 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła w/w projekt uchwały i omówiła 
zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego  
z podziałem na działy i rozdziały według klasyfikacji budżetowej. Dodała, że § 1 pkt 1 
projektu nin. uchwały dot. włączenia do budżetu powiatu dochodów w wysokości 499.611,68 
zł, z której najwyższą w wysokości 431.150,00 zł stanowi odszkodowanie z Generalnej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad za tereny przeznaczone pod budowę drogi S3. Dodała,  
że w § 2 pkt. 2 dot. zmniejszenia wydatków budżetu powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna 
projektu nin. uchwały nastąpiła pomyłka pisarska. Zamiast kwoty 30.000,68 zł powinna być 
kwota równa 30.000,00 zł. Skarbnik dodała również, że do budżetu Powiatu Gryfińskiego 
zostały włączone środki pieniężne w kwocie 1.463.804,29 zł, pochodzące z likwidacji 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.  

 
Przewodniczący Rafał Mucha zwrócił się z prośbą do Starosty o przedstawienie 
harmonogramu dot. remontów dróg powiatowych na terenie Gryfina. Ponadto dodał,  
że w szczególności chodzi o cząstkowe naprawy dróg. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że samego harmonogramu w sprawie 
przeprowadzanych remontów na drogach powiatowych nie ma. Dotychczas odbywało się to 
w ten sposób, że firma, której powierzono wykonanie tego zadania, co jakiś czas 
przeprowadzała „obchód” kontrolny na terenie Powiatu Gryfińskiego i w razie konieczności 
wykonywała remonty na drogach tego wymagających.  
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 4/VIII). 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że nin. projekt uchwały dot. zwiększenia 
przychodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w związku z zaciągniętym w ubiegłym roku 
kredytem inwestycyjnym w wysokości 4 mln złotych. Dodała, że fizycznie powiat w roku 
ubiegłym rozdysponował 2,5 mln złotych, a pozostała kwota w wysokości 1,5 mln nie została 
wykorzystana. Dodała, że kwota ta zostanie wprowadzona do tegorocznego budżetu, jako 
przychody budżetu i zostanie przeznaczona na inwestycję dot. zmiany sposobu użytkowania 
części budynku internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie w kwocie 350 tys. zł, oraz kwota 1.150.000 
zł. zostanie przeznaczona na remont w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie. 
 

Komisja większością głosów przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zamieniająca uchwałę Nr III/33/2006 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok (druk nr 5/VIII) 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiany w uchwale Nr III/33/2006 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  29 grudnia 2006 dot. w § 6 ust. 1 pkt 3 zwiększenia kwoty 
dotacji przeznaczonej dla Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie  
o kwotę 2.830,80 zł, oraz w § 6 ust. 1 pkt. 2 zwiększenia kwoty dotacji przeznaczonej  
dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego o kwotę 30. 000 
zł z przeznaczeniem na remont tarasu. Dodała, że w/w  zmiany zostały uwzględnione  
w uchwale budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok. 
 

Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
7. Projekt uchwały w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian  

w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r.(druk nr 6/VIII)  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dochód  Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ulegnie zwiększeniu. W związku z dokonaną 
weryfikacją wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykazano, że dochód może 
zostać zwiększony o kwotę 160 tys. zł. Wynika to z handlu uprawnieniami do emisji  
i opłatami ekologicznym wnoszonymi przez ZEDO S.A. Starosta dodał, że PFOŚiGW został 
zaplanowany na kwotę 700 tys. zł, na dzień dzisiejszy wynosi 857 tys. zł. PFOŚiGW w tym 
roku przewiduje wydatki w wysokości 1.329.000 zł. Do zestawienia wydatków PFŚiGW 
zostały wprowadzone zadania polegające na przeprowadzaniu w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno–Wychowawczym w Chojnie remontu  wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 
docieplenia przegród zewnętrznych budynku wraz z  wykonaniem elewacji. Na wykonanie 
tego zadania została przeznaczona z funduszu kwota w wysokości 163 tys. zł. Dodał,  
że powiat ma możliwość uzyskania z Ministerstwa Edukacji Narodowej dofinansowanie  
na przeprowadzenie remontu w/w placówce oświatowej do kwoty 726 tys. zł. 
Dofinansowanie takie powiat otrzyma jeśli wniesie 50% własnego wkładu. Kwota 163 tys. zł 
stanowi cześć środków pieniężnych składających się na wymagane 50% dofinansowania. 
Pozostałą cześć w wysokości 200 tys. zł. została zabezpieczona w budżecie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie. Dodał, że w sumie wkład powiatu  
wraz ze środkami specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego stanowi 50% 
wymaganych z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Starosta dodał, że został również 
rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane polegające na dociepleniu i pokryciu dachu na 
budynku ZSP nr 1 w Chojnie, którego koszt wraz z nadzorem inwestorskim będzie wynosił  
z funduszu 215 tys. zł. Kolejnym zadaniem wprowadzonym do funduszu po stronie 
wydatków stanowi likwidacja „dzikich składowisk odpadów” dot. zarówno terenów Skarbu 
Państwa jak i terenów Powiatu Gryfińskiego, w kwocie 27 tys. zł. Starosta dodał, że w 
związku z podjętą Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania SPZOZ 
Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości  
przy ul. Niepodległości  39 odstąpiono od wymiany stolarki okiennej w tym budynku.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy chodziło o wymianę stolarki okiennej w całym 
budynku przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że generalnie chodziło o wymianę 
stolarki okiennej w pomieszczeniach mieszkalnych tego budynku. 
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Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Plac 

Wolności w Mieszkowicach kategorii drogi powiatowej(druk nr 7/VIII) 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały  

Nr IX/98/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.08.2003 r.(druk nr 8/VIII) 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Rada Powiatu w Gryfinie  
w poprzedniej kadencji prowadziła negocjacje z Gminą Gryfino, która wyraziła chęć 
przekazania na rzecz Powiatu Gryfińskiego następujących nieruchomości o nr działek: 77/4, 
77/6, 89/4 i 89/5 zlokalizowanych na terenie Wełtynia, na realizacje zamierzeń związanych ze 
służbą zdrowia. Pomysł dot. przeniesienia na tamte tereny SP ZOZ Zakładu Psychiatrycznego 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Dodał,  
że w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na rok 2012 przeznaczone były środki w wysokości 
17 mln zł na realizację tego przedsięwzięcia. Dodał, że decydując się na to, w którym miejscu 
mają znajdować się te dwie placówki (teren Nowego Czarnowa) należałoby uchylić uchwałę 
z  dnia 23.08.2003 r. Dodał, że środki uwzględnione w WPI na rok 2012 w wysokości 17 mln 
zł można przeznaczyć na inne cele i zadania. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, na jakim etapie są prowadzone negocjacje z ZEDO S.A. 
odnośnie wypłacenia Powiatowi Gryfińskiemu odszkodowania za strefę uciążliwości,  
na której są zlokalizowane placówki w Nowym Czarnowie. 
 
Starosta Powiatu Wojciech Konarski odpowiedział, że obecnie Zarząd Powiatu oczekuje  
na termin spotkania. Dodał, że w 2003 roku ZEDO S.A złożyło ofertę wykupienia 
nieruchomości, na których zlokalizowane są w/w jednostki powiatowe za kwotę 4 750 000,00 
zł. W tym roku ZEDO S.A. oferowało kwotę 2 100 000, 00 zł na przeprowadzenie remontu  
w tych jednostkach. Dodał, że negocjacje będą prowadzone odnośnie wypłacenia 
odszkodowania pomiędzy kwotą oferowaną obecnemu  jak i poprzedniemu Zarządowi 
Powiatu 
 
Radny Adam Nycz zasugerował, że ZEDO S.A. poważnie podejdzie do negocjacji wtedy 
jeżeli będzie miała prawny nakaz uregulowania sytuacji dot. strefy uciążliwości. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 
Gryfińskiego(druk nr 9/VIII) 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na dzień dzisiejszy w budżecie 
Powiatu są zabezpieczone środki pieniężne w wysokości 10 tys. złotych przeznaczone  
na stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów. Dodał, że na jednym z posiedzeń 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń i Administracji Zespolonej Gabriela 
Kotowicz zwróciła się do Zarządu Powiatu z zapytaniem dlaczego w zeszłym roku nie zostały 
wypłacone stypendia naukowe dla młodzieży uzdolnionej. Dodał, że sytuacja ta była 
spowodowana, po pierwsze brakiem środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel,  
po drugie brakiem odpowiedniego instrumentu prawnego w postaci uchwały. Starosta dodał, 
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że poprzednia uchwała miała charakter taki, iż obowiązywała w ściśle określonym czasie  
tj. w roku szkolnym 2004-2005. Dodał, że obecny projekt uchwały, jeżeli tylko zostanie 
podjęty będzie obowiązywać bez żadnego ograniczenia czasowego. Dodał, że obecnie 
stypendia noszą nazwę Stypendium Rady Powiatu w Gryfinie, zaś w poprzedniej kadencji 
nosiły nazwę Stypendium Starosty Gryfińskiego. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy w Gryfinie(druk nr 10/VIII) 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że po zaciągnięciu opinii Radcy 
Prawnego Zarząd Powiatu doszedł do wniosku, aby zapis w § 2 nin. projektu uchwały  
o następującej treści: „Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu” rozbudować  
o zapis „ … i Przewodniczącemu Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czym się różnią projekty uchwał (druk nr 10/VIII, 
druk nr 11/VIII i druk nr 12/VIII) w sprawie zatwierdzenia Regulaminów Rad Społecznych. 
 
Starosta Gryfiński  Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd Powiatu nie ingerował  
w prawo Rad Społecznych do zmian w swoich regulaminach. Dodał, że w poprzedniej 
kadencji Rady Społeczne były jednakowe, natomiast członkowie poszczególnych Rad 
Społecznych znajdowali własne rozwiązania. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie(druk  
nr 11/VIII) 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie(druk  
nr 12/VIII) 

 
Przewodniczący Rafał Mucha zwrócił się do Starosty Gryfińskiego z pytaniem,  
czy w projekcie nin. uchwały potrzebny jest zapis w § 13, o brzmieniu: „Członkowie Rady 
zobowiązani są do nierozpowszechniania informacji powziętych w związku ze sprawowaniem 
swojej funkcji mogących szkodzić Zakładowi”. Ponadto dodał, że zapis w sposób 
niepotrzebny wyróżnia ten projekt uchwały od dwóch poprzednich. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że niektóre Rady Społeczne 
wykreśliły z regulaminu ten wyżej przytoczony zapis. Dodał, że najwidoczniej członkom  
tej Rady odpowiadał taki zapis w regulaminie i nie widzieli potrzeby jego wkreślenia. 
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Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że powyższy zapis jest trudny  
do zinterpretowania. Teoretycznie można powiedzieć, że każda bądź  żadna sprawa może 
szkodzić.  
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, że jak sądzi, radni nie mają prawa zmieniać  
tych ustaleń, które Rada Społeczna przyjęła. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu wraz z Radą Powiatu 
w Gryfinie nie mają prawa zmieniać tego zapisu w projekcie nin. uchwały. Jedyną rzeczą jaką 
można w tej sytuacji zrobić to nie zatwierdzić w/w projektu i zwrócić się z prośbą  
do Rady Społecznej o wniesienie poprawki i przeanalizowanie tego punktu. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że ze względu na zapis w § 13 nin. projektu 
uchwały, zajmie w głosowaniu stanowisko przeciwne. 
 

Komisja większością głosów przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji Rafała  
Muchy z funkcji członka Komisji Gospodarki(druk nr 15/VIII) 

 
Radny Adam Nycz zapytał, co jest powodem rezygnacji z funkcji członka Komisji 
Gospodarki.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha odpowiedział, że przyczyną rezygnacji z funkcji członka 
Komisji Gospodarki są powody zawodowe. 
 

Komisja większością głosów przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
 

Ad.6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że na jednym z posiedzeń Zarządu Powiatu 
została podjęta uchwała w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, 
dostarczenie i zainstalowanie agregatu prądotwórczego ze startem ręcznym na układzie 
jezdnym”. Ponadto zapytał, w jakim celu został zakupiony ten agregat. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zakup agregatu prądotwórczego 
jest związany z zadaniami, które ciążą na Powiecie Gryfińskim w zakresie zarówno ochrony 
cywilnej jak i zarządzania kryzysowego. Dodał, że Starostwo Powiatowe otrzymało na ten cel 
dotację w wysokości 42 tys. zł z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy mieszkańcy budynku przy ul. Niepodległości 39 
wystąpili do Zarządu Powiatu z wnioskami w/s sprzedaży lokali mieszkalnych mieszczących 
się w tym budynku. 
  
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że dwóch z trzech mieszkańców tego 
budynku wystąpiło do Zarządu Powiatu z wnioskiem, który Zarząd rozpatrzył negatywnie 
twierdząc, że nieruchomość przy ul. Niepodległości 39 powinna zostać sprzedana. Starosta 
dodał, że w wyniku skargi Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy Doroty Rydzewskiej-Sirant 
wystosowanej przeciwko Radzie Powiatu w Gryfinie do Wojewódzkiego Sądu 
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Administracyjnego, Rada Powiatu zobligowana będzie poprzez podjęcie uchwały do tego, 
aby wybrać osobę do reprezentowania organu przed sądem.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że w piśmie Dyrektor Rydzewskiej –Sirant widnieje zapis,  
z którego wynika, że skarga po pierwsze została złożona ze względu na podjętą uchwałę Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, a po drugie w związku z „notorycznym 
brakiem reakcji” na składane wnioski dot. działalności w/w Zakładu. Ponadto zapytał,  
czy miały miejsce takowe notoryczne braki reakcji na składane wnioski oraz czy sprawa  
dot. również działań poprzedniej kadencji 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że po przeczytaniu w całości pisma-
skargi Dyrektor Rydzewskiej-Sirant można dojść do wniosku, że pismo to dot. sprawy 
związanej z podjętą uchwałą. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, jak daleko Rada Powiatu w Gryfinie jest z tymi 
założeniami, które przyjęła przy podejmowaniu uchwały w sprawie przekazania SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego. Dodał, że mówione było, iż jednym z etapów będzie podjęcie działań 
przez Likwidatora SPZZOZ o zbyciu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Likwidator na kolejnej sesji zwróci 
się do Rady Powiatu w Gryfinie z wnioskiem o wyrażeniu zgody na zbycie. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, czy Wojewoda Zachodniopomorski odniósł się w jakiś 
sposób do składanej skargi. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Wojewoda Zachodniopomorski 
badał uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie będącą przedmiotem skargi i zwrócił się do Zarządu 
Powiatu o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Zarząd Powiatu owe stanowisko zajął, które 
następnie zostało przedłożone Radnym na posiedzeniu Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
 

   Przewodniczący  
                                                                             Komisji Budżetowej 
 

     Rafał Mucha 
 


