
 1

PROTOKÓŁ nr 6/2007 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 25 czerwca 2007 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.40. W posiedzeniu wzięło 
udział 6 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1) oraz  Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Elżbieta 
Antkowicz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dębcach Antoni Kluzek, Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój Zdzisław Iwanicki. Posiedzenie otworzył  
i po stwierdzeniu quorum obrady poprowadził w imieniu Przewodniczącego Komisji, Radny 
Bolesław Paulski. Porządek obrad 6 posiedzenia komisji, który stanowi  
zał. nr 2, został przyjęty większością głosów. Na prośbę Przewodniczącego Rafała Muchy 
protokół z 5 posiedzenia Komisji z dnia 28 maja 2007 r. nie został przyjęty. Głównym 
punktem posiedzenia było zapoznanie się z sytuacją finansową domów pomocy społecznej 
podległych Powiatowi Gryfińskiemu oraz analiza i opiniowanie projektów uchwał na IX sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.4 Zapoznanie się z sytuacją finansową domów pomocy społecznej podległych 

Powiatowi Gryfińskiemu. 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Elżbieta Antkowicz omówiła 
pokrótce sytuację finansową jednostki. Plan wydatków w 2006 r. wyniósł 2.543.446,00 zł., 
zaś na rok bieżący został przewidziany na kwotę w wysokości 2.811.356,00 zł. Pani Dyrektor 
dodała, że zmiany wynikające ze zwiększenia budżetu wpłynęły pozytywnie na jednostkę,  
w kontekście średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, który w 2006 r. wynosił 
1573,96 zł, w roku bieżącym wynosi 1764,78 zł. 
 
Radny Adam Nycz zwrócił się z prośbą  do dyrektorów domów pomocy społecznej  
o uwzględnieniu w swoich wypowiedziach informacji dot. tego, czy w terminie  
są przekazywane jednostkom transze, czy są systematycznie odprowadzane składki  
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz składki formalno-prawne. Ponadto Radny 
zwrócił się z prośbą o określenie, w jakim stopniu stan finansowy jednostek warunkuje  
na sposób uzyskania standardów. 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Elżbieta Antkowicz 
powiedziała, że harmonogram realizacji budżetu jest prawidłowy, na dzień 31 maja został 
zrealizowany w 47,6%. Stan zobowiązań wymagalnych wynosił na ten dzień 30.000,00 zł,  
a z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 27.486,00 zł. Poinformowała,  
że w dniu dzisiejszym była obecna na spotkaniu, na którym trwały rozmowy o ewentualnym 
przekazaniu jednostki organizacji pozarządowej i podniesieniu miesięcznego kosztu 
utrzymania mieszkańca w taki sposób, aby był on atrakcyjny dla organizacji pozarządowej. 
Pani Elżbieta Antkowicz stwierdziła, że takie działanie wymaga szczegółowej analizy  
i jest uwarunkowane dochodami z tytułu odpłatności za placówkę oraz przekazywanych  
przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji. Struktura wpływów tego domu kształtuje 
się w wyniku przyznawanych od 2004 roku  w/w dotacji, a także w wyniku 70% 
przekazywanych dochodów mieszkańców. W większości przypadków są to renty socjalne,  
z których 70% stanowi  kwotę w wysokości ok. 299 zł. Nieustanne problemy finansowe 
wynikają z faktu, iż około 73 mieszkańców placówki nie pokrywa faktycznych kosztów 
utrzymania (środki własne mieszkańca i dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego). 
Dodała, że składki ZUS są odprowadzane systematycznie. W wyniku działań naprawczych 
przeprowadzanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i Zarząd Powiatu w Gryfinie 
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powinna ulec zmniejszeniu liczba miejsc w Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie ze 134 do 123. Działania te powinny były zostać zakończone  
do 31 grudniu 2006 r., jednak w dalszym ciągu są realizowane. Jeżeli chodzi o poziom 
zatrudnienia w jednostce to w ubiegłym roku zatrudnionych było 68 osób, ponadto jednostka 
korzystała z ofert Powiatowego Urzędu Pracy. W tym roku jednostka podejmie podobne 
kroki. Dodała, że na sytuację finansową jednostki także mają wpływ zabezpieczone środki  
w budżecie na odprawy emerytalne w kwocie 66 tys. zł oraz wypłacenie ekwiwalentu osobom 
przebywających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim za niewykorzystane przysługujące 
prawo do urlopu. Pani Dyrektor dodała, że potrzeby finansowe jednostki są ogromne. 
Poinformowała, że Zarząd Powiatu wystosował do Wojewody Zachodniopomorskiego pismo 
o zwiększenie dotacji przyznawanej na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie, na które oczekiwana jest odpowiedź. Ponadto dodała, że Zarząd 
Powiatu przeznaczył kwotę w wysokości 30.000,00 zł, jako środki dodatkowe na remont 
pomieszczeń sanitarnych jednostki. Środki te służą, jako wkład własny powiatu do ubiegania 
się o dotację celową z rezerwy budżetu państwa. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, czy przekazanie jednostki organizacji pozarządowej poprawi 
sytuację finansową Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że w tej sprawie był organizowany już wcześniej przetarg,  
do którego przystąpiło Stowarzyszenie z Gorzowa Wielkopolskiego. Jednak po zbadaniu 
sytuacji finansowej placówki organizacja zaprzestała starań. Dodał, że takie rozwiązanie 
polegające na przejęciu przez stowarzyszenie danej jednostki  byłoby najbardziej korzystne  
w szczególności ze względów ekonomicznych np. nauczyciele w placówkach nie byliby  
już zatrudniania na podstawie Karty Nauczyciela, ale na kontrakt. 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Elżbieta Antkowicz dodała,  
że w poprzedniej kadencji w/w stowarzyszenie szczegółowo analizowało możliwość przejęcia 
jednostki. Faktycznie jednak nie byli w stanie przejąć placówkę, ze względu na zbyt małe 
środki finansowe, jakimi dysponowała jednostka. Ponadto dodała, że jeżeli nie wzrosną 
środki w granicy 2.100,00 zł -  2.200,00 zł na utrzymanie jednego mieszkańca,  
to nie ma szans na sprawne finansowo realizowanie zadań przez jednostkę. Dodała, że Dom 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie jest zlokalizowany w ograniczonej strefie 
użytkowania ZEDO S.A. W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy w ramach wyjaśnienia 
sytuacji prawnej dot. odszkodowania w związku ze strefą uciążliwości. Jednym z powodów,  
dla których stowarzyszenie mogło zrezygnować z przejęcia jednostki, mógł być jej  zły stan 
techniczny, wymagający długotrwałych remontów m.in. wymiany instalacji grzewczej, 
wymiany stolarki okiennej, wymiany pokrycia dachowego, wykonanie elewacji.  
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, czy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
przebywają tylko osoby pochodzące z terenu Powiatu Gryfińskiego. 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Elżbieta Antkowicz 
odpowiedziała przecząco, przy czym dodała, że wszystkie osoby przebywające w placówce 
mają zameldowanie czasowe, poza tymi które zostały skierowane do placówki ze szpitali.  
Te z kolei mają stałe zameldowanie. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, jak przedstawia się sytuacja domów pomocy społecznych  
na terenie innych powiatów. Czy są o lepszym standardzie. 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Elżbieta Antkowicz 
odpowiedziała, że Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie jako jedyny przyjmuje 
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dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną na terenie byłego województwa 
szczecińskiego. 
 
Na posiedzenie Komisji przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
Posiedzenie opuścił Radny Adam Nycz. 
 
Radny Bolesław Paulski  zapytał, czy dochodzenie do standaryzacji jednostki spoczywa  
w gestii Starostwa Powiatowego, czy Pani Dyrektor Elżbiety Antkowicz. 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Elżbieta Antkowicz 
odpowiedziała, że Zarząd Powiatu dokłada wszelkich starań, aby doszło do zakończania 
inwestycji w kontekście modernizacji obiektu.  
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, kto jest dysponentem środków przeznaczonych  
na inwestycję. 
 
Starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski odpowiedział, że środki  
na przeprowadzenie inwestycji znajdują się w budżecie jednostki, podobnie jak środki 
pochodzące z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego. Dodał, że głównym źródłem 
pozyskania środków finansowych na doprowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie do standardów stanowi możliwość pozyskania odszkodowania w związku  
z jego lokalizacją w ograniczonej strefie użytkowania ZEDO S.A. Starosta dodał,  
że Wojewoda Zachodniopomorski powinien zwiększyć dotację dla domów pomocy 
społecznych w kolejnym półroczu. Dodał, że w celu polepszenia standaryzacji Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdrój jego budżet  został zwiększony o kwotę 90.000,00 zł. Zarząd 
Powiatu w Gryfinie podjął decyzję, że ewentualny remont zagrażającego bezpieczeństwa 
komina zlokalizowanego na terenie w/w jednostki musi zostać przeprowadzony ze środków 
przeznaczonych na standaryzację obiektu. Dom Pomocy Społecznej w Dębcach w wyniku 
osiągniętego odpowiedniego poziomu standaryzacji praktycznie nie ma możliwości 
pozyskania środków od Wojewody Zachodniopomorskiego. W tym roku udało się jednak 
zabezpieczyć kwotę w wysokości 10.000,00 zł, która została przeznaczona na wykonanie 
ściany ogniotrwałej (zalecenie Państwowej Straży Pożarnej). 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, czy jest już przewidziany ewentualny termin 
zakończenia negocjacji trwających z ZEDO S.A. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie ma dokładnie wyznaczonego 
terminu, który wskazywałby na zakończenie negocjacji z ZEDO S.A. Wydział Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego jest odpowiedzialny  
za wyznaczanie kolejnych terminów spotkań. Obecnie trwają przygotowania do spotkania,  
na którym ma dojść do wyłonienia rzeczoznawcy, który zająłby się wyceną omawianej 
jednostki w Nowym Czarnowie. Starosta dodał, że Zarząd Powiatu chciałby zakończyć 
sprawę do końca tego roku, ze względu na fakt, iż ZEDO S.A. w związku z prywatyzacją 
może utracić większość swych obecnie posiadanych kompetencji.  
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dębcach Antoni Kluzek powiedział, że tegoroczny 
budżet jednostki składa się z dochodów z odpłatności w kwocie 459.360,00 zł oraz z dotacji 
przyznawanych od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 791.400,00 zł. Poprzedni 
rok budżetowy został zakończony zobowiązaniami niewymagalnymi w kwocie prawie 
64.000,00 zł. Poinformował, że miesięczny koszt utrzymania mieszkańca placówki w roku 
bieżącym wzrósł z 1680 zł do 1850 zł. Dyrektor poinformował, że pracownicy w/w jednostki 
założyli stowarzyszenie na rzecz pomocy mieszkańcom domów opieki społecznej  
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ze szczególnym uwzględnieniem Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Takie kroki zostały 
podjęte z dwóch istotnych powodów. Po pierwsze Powiat Gryfiński nie będzie  
już odpowiedzialny za zarządzanie tejże jednostki, zaś sama jednostka będzie miała tym 
samym łatwiejszy dostęp do pozyskiwania środków unijnych. Jeżeli doszłoby do odzyskania 
64.000,00 zł, które weszły w obciążenie budżetu z 2007 roku, to jednostce brakowałoby około 
40.000,00 zł aby „wyczyścić” konto Domu Pomocy Społecznej w celu jego przejęcia  
i prowadzenia w niej działalności. Ustosunkowując się do prośby Radnego Adama Nycza 
Dyrektor dodał, że transze przekazywane są jednostce terminowo, składki na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych odprowadzane są systematycznie. Jak zostało wcześniej 
wspomniane jednostka stara się odzyskać 64.000,00 zł, które stanowią zaległości  
w tegorocznym budżecie. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, jakiego rzędu Dom Pomocy Społecznej w Dębcach  
jest w stanie samodzielnie wypracować środki finansowe. 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dębcach Antoni Kluzek odpowiedział,  
że nie jest możliwie określić jakiego rzędu są to środki. Zależy to od wysokości środków, 
jakie będą pochodzić ze świadczeń socjalnych, emerytalnych itp. 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsko-Zdrój Zdzisław Iwanicki powiedział,  
że Dom Pomocy Społecznej w Trzcinisku-Zdrój jest to placówka dla osób przewlekle 
somatycznie chorych. Budżet jednostki po zwiększeniu o kwotę 90.000,00 zł w związku  
z dochodzeniem do standaryzacji wyniesie 1.998.153,00 zł. Dodał, ze wszelkie składki 
formalno-prawne są systematycznie odprowadzane, transze przekazywane są jednostkom 
terminowo. Problem pojawia się w związku z Zakładowym Funduszem Świadczeń 
Socjalnych, który do dnia dzisiejszego nie został przekazany w 75%.Wynika to z faktu,  
iż jednostka zaczerpnęła środki przeznaczone na FŚS, po to aby móc spłacić powstałe  
w poprzednim roku zobowiązania wymagalne w kwocie 84.056,00 zł. Dyrektor dodał,  
że odprowadzenie składek z funduszu nastąpi w momencie kiedy jednostka otrzyma 
dofinansowanie w kwocie 90.000,00 zł, które zostało już jednostce zagwarantowane.  
Dzięki dofinansowaniu jednostka będzie mogła przeznaczyć środki na kontynuowanie 
rozpoczętych prac remontowych. Niezbędna będzie wymiana przyłącza energetycznego, które 
pozwoli na zwiększenie przepływu przewodu odprowadzającą energię elektryczną, wymiana 
rynien i rur spustowych, częściowa wymiana pokrycia dachowego - uzupełnienie o brakujące 
dachówki. Dodał, że jeżeli wystarczy środków zostanie również wymieniona wykładzina 
podłogowa na korytarzach i w pokojach pierwszego piętra budynku. Dyrektor podkreślił fakt, 
iż wszelkie remonty w placówce wykonywane są w miarę możliwości  samodzielnie  
tzn. bez zatrudniana fachowych firm, co powoduje tym samym zmniejszenie kosztów. Dodał 
również, że jednostka będzie musiała przeznaczyć środki na rozbiórkę komina znajdującego 
się na terenie domu pomocy społecznej. Poinformował, że na przeprowadzenie wszelkich 
inwestycji potrzebne jest ok. 186.000,00 zł. Budżet jednostki obecnie zabezpieczony  
jest w kwocie 120.000,00 zł. Z tym, że w tych środkach  mieszczą się zobowiązania 
wymagalne w kwocie ponad 84.000,00 zł. W ubiegłym roku  budżet Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsko-Zdrój został zmniejszony o 180.000,00 zł, ze względu na niedobór 
mieszkańców w placówce-obecnie sytuacja unormowała się. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, jaka jest relokacja osób przebywających w Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsko-Zdrój na tzw. nowych zasadach.  
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdrój Zdzisław Iwanicki odpowiedział, 
że jest to około 40% mieszkańców placówki. Dodał, że na zwiększenie środków do 2.100,00 
zł na miesięczne utrzymanie mieszkańca jednostki, na przyszły rok w budżecie będzie 
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brakowało około 70.000,00 zł. Ponadto dodał, że coraz mniej osób jest chętnych  
do odbywania staży, przygotowań zawodowych, czy prac interwencyjnych w tego typu 
jednostkach. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że u w większości jednostek 
organizacyjnych, w połowie roku pojawiają się luki budżetowe. Zarząd Powiatu poddaje 
analizie sytuację występującą w bieżącym roku w danych jednostkach porównując  
ją z  sytuacją z poprzednich lat. Jeżeli uda się powiatowi zrealizować budżet w taki sposób, 
jaki został zaplanowany i zacznie on przynosić pożądane efekty, planowane jest przekazanie 
pod koniec roku jednostkom organizacyjnym, w kontekście domów pomocy społecznych 
środki pieniężne, które będą równoznaczne z kwotą zobowiązań wymagalnych. Domom 
pomocy społecznych, prosperujących w przyszłości jako stowarzyszenia zostanie zwiększony 
budżet o wartość ich zobowiązań niewymagalnych. 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Elżbieta Antkowicz 
powiedziała, że dość istotnym problem, z jakim przyszło się również zmagać jednostce  
jest sprawa wynagrodzeń pracowniczych.  Pani dyrektor poinformowała, że od 2001 r.  
do 2006 r. pracownicy jednostki nie otrzymali żadnych podwyżek. Jedynie od ubiegłego roku 
wzrosły zaledwie o 50 zł.  Zwróciła uwagę również na brak odpowiedniej liczby pielęgniarek  
na dyżurach, dodając przy tym, iż w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
na 130 podopiecznych na dyżurze jest tylko jedna pielęgniarka. 
 
Radny Sławomir Terebecki powiedział, że jak rozumie pielęgniarki  zatrudnione  
w/w jednostkach  są pielęgniarkami dyplomowanymi, które  tym samym stanowiąc obsługę  
DPS-ów są wyłączone z kontraktu NFZ. Dodał, że raczej możliwe jest podniesienie pensji 
osobom mającym wykształcenie medyczne poprzez wystąpienie do NFZ o możliwość 
zawarcia kontraktu  z zakresu obsługi pielęgniarskiej. Wynika to z faktu, iż wiele czynności z 
zakresu medycznego jest wykonywane przez pielęgniarki zatrudnione w placówkach pomocy 
społecznej, a nie przez pielęgniarki pracujące w NZOZ, które mają wyższe wynagrodzenie  
za obsługę pacjentów w zakresie czynności, których tak naprawdę nie wykonują. 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Elżbieta Antkowicz 
powiedziała, że nie jest możliwe zawarcie kontraktu z NFZ w w/w sprawie, ponieważ   
jest to placówka opieki społecznej. 
 
Posiedzenie opuścił Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Elżbieta 
Antkowicz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dębcach Antoni Kluzek, Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsko-Zdroj oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
Ad. 5 Analiza i opiniowanie materiałów na IX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany siedziby jednostki 

budżetowej - Domu Dziecka w Binowie (druk nr 2/IX). 
 
Radny Piotr Waydyk powiedział, że z treści uzasadnienia projektu uchwały wynika,  
że wychowankowie Domu Dziecka z Binowa do czasu zakończenia remontu nowej siedziby 
będą mieszkać tymczasowo w internacie  ZSP nr 2 w Chojnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w dniu 29 czerwca br. odbędzie  
się przetarg na sprzedaż placówki w Binowie. Na dzień dzisiejszy udało się rozpocząć 
inwestycję, jednak już na początku pojawiło się kilka nieprzewidzianych sytuacji  
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dot. przeprowadzanego remontu w budynku nr 2 Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie. Po pierwsze na etapie tworzenia dokumentacji technicznej nie 
zostały uporządkowane sprawy własnościowe. Po drugie pojawiła się sprawa dot. dwóch 
garaży, które przylegają swoimi tylnymi ściankami do ściany rozbieranego w/w budynku.  
Do czasu zakończenia prac inwestycyjnych wychowankowie domu dziecka zostaną 
zakwaterowani w internacie ZSP nr 2 w Chojnie, aby od 1 września mogli uczęszczać  
do szkół chojeńskich. Zarząd Powiatu przekazał kwotę 40.000,00 zł na remont I pietra  
i pomieszczeń sanitarnych budynku internatu ZSP nr 2 w Chojnie. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 3/IX).  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2007 r. (druk nr 4/IX).  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji  

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku 
budżetowego (druk nr 5/IX).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zgodnie z art. 198 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych organ stanowiący Powiatu Gryfińskiego 
zobowiązany jest do określenia zakresu i formy informacji dot. przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze roku budżetowego. Dodał, że Zarząd Powiatu do dnia 30 sierpnia musi 
przedłożyć Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania  
budżetu za I półrocze. 
  

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 6/IX).  

 
Radny Piotr Waydyk zapytał, czy upadł pomysł, aby Kancelaria Prawna zajmowała  
się likwidacją w/w Zakładu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że pomysł ten będzie realizowany. 
 
Radny Bolesław Paulski zwrócił uwagę na zapis ujęty w Części Ogólnej pkt 10  
oraz w części  Ustaleń Szczegółowych w rozdziale Prawidłowość Ksiąg Rachunkowych  
pkt 2 „Raportu uzupełniającego opinię z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Gryfinie za rok obrotowy 
2006 obejmujący okres od 4.08. do 31.12.2006 r.” (stanowiącego materiał poglądowy  
do projektu w/w uchwały) w/s  sprzecznie podanego terminu w obu w/w pkt  
dot. przeprowadzenia ostatniego sprawozdania finansowego. Ponadto zwrócił  
się z zapytaniem do Starosty (dot. zapisu w/w raporcie również w Części Ustaleń 
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Szczegółowych z tym, że w rozdziale Ocena kompletności, rzetelności i prawidłowości 
pasywów bilansu – pkt 6 dot. zobowiązań  z tytułu wynagrodzeń obejmujących niewypłacone 
wynagrodzenia z odsetkami), czy w odsetkach powstałych w wyniku niewypłaconych 
wynagrodzeń mieszczą się również składki ZUS. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że oba w/w przypadki zostaną 
sprawdzone. Dodał, że z informacji jakie posiada w odsetkach nie są uwzględnione składki 
ZUS. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7/IX).  

 
Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie (druk nr 8/IX).  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  
w Gryfinie (druk nr 9/IX).  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 
2007-2015” (druk nr 10/IX).  

 
Starosta Powiatu Wojciech Konarski powiedział, że strategia była opracowywana  
pod kierownictwem byłej Pani Dyrektor, przez jednego z pracowników jednostki. Zarząd 
Powiatu po zapoznaniu się z w/w strategią około 3 miesięcy temu w wyniku braku pewnych 
informacji zdecydował się powołać Zespół Kontrolny w celu zaktualizowania danych.  
Ostateczna wersja strategii była już wykonywana pod kierownictwem obecnej Pani Dyrektor 
Marianny Kołodziejskiej – Nowickiej. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania darowizny 
nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko 
Zdrój (druk nr 11/IX). 

 
Radny Bolesław Paulski zapytał, jakie konsekwencje może ponieść Gmina Trzcińsko-Zdrój  
w momencie kiedy Powiat Gryfiński nie zechce kontynuować umowy z dzierżawcą budynku 
odwoływanej darowizny. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Gmina Trzcińsko-Zdrój  
nie poniesie żadnych konsekwencji z tego tytułu. Zarząd Powiatu uszanuje umowę i zasady 
na jakich został wydzierżawiony ten obiekt. Dodał, że jeżeli dojdzie do podjęcia projektu  
w/w uchwały Zarząd Powiatu wystąpi do Gminy Trzcińsko Zdrój z możliwością 
porozumienia w/s dobrowolnej zmiany aktu notarialnego, gwarantując przejęcie aktem cesji 
dotychczasowych warunków umowy. 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

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

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 12/IX).  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 13/IX).  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

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

Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 14/IX).  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

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

Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 15/IX). 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały 

 
15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przeznaczenia środków 

finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach  
tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania (druk nr 16/IX).  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały 

 
Ad.6   Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, że Zarząd Powiatu prowadzi negocjacje  
ze sp. z o.o. INTERMED, które zamierza zakończyć do dnia 31 lipca 2007 r. Dodał,  
że Zarząd Powiatu przegrał rozprawę sądową z firmą MAGELLAN. W dniu dzisiejszym 
zostało wystosowane pismo do Rady Miejskiej w Chojnie z propozycją utworzenia w roku 
szkolnym 2008/2009 klas gimnazjalnych przy chojeńskim liceum. 
 
Radny Sławomir Terebecki w ramach informacji radny przekazał pozostałym członkom,  
iż w ostatnim czasie odbyło się nieformalne spotkanie Zespołu Kontrolnego Komisji  
Rewizyjnej. Z treści jednego z pism (stanowiących  materiał z w/w spotkania) dot. dotacji 
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celowej, jaką Powiat Gryfiński przekazał SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie  
na realizację badań profilaktycznych, wynika iż szpital dokonał zwrotu przyznanej dotacji 
wraz z odsetkami, ponieważ jednocześnie czerpał środki na przeprowadzenie tych badań  
z dotacji i z Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
 
 

  Przewodniczący 
Komisji Budżetowej  
 
       Rafał Mucha 

 


