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PROTOKÓŁ nr 8/2007 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 29 sierpnia 2007 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 17.00. W posiedzeniu wzięło 
udział 5 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1) oraz  Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski, Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. Posiedzenie 
otworzył i po stwierdzeniu quorum obrady prowadził Przewodniczący Komisji Rafał Mucha. 
Porządek obrad 8 posiedzenia komisji (zał. nr 2), został przyjęty ze zmianami.  
W punkcie 3 porządku  obrad przyjęcie protokołu z 3 posiedzenia komisji z dnia 4 kwietnia 
2007 r. zostało przełożone na kolejne posiedzenie. Głównym punktem posiedzenia była ocena 
wykonania budżetu Powiatu za II kwartał 2007 r., zapoznanie z informacją Zarządu Powiatu 
na temat wykonania programu naprawczego finansów powiatu oraz analiza i opiniowanie 
projektów uchwał na X sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.4 Ocena wykonania budżetu Powiatu za II kwartał roku 2007 oraz zapoznanie  

się z informacją Zarządu na temat wykonania programu naprawczego finansów                       
powiatu. 

 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że zgodnie z harmonogramem planu pracy 
komisji na sierpień przypadł jeszcze jeden temat tj. Omówienie kierunków polityki 
budżetowej do opracowania projektu budżetu na rok 2008, jednak po konsultacji z Panią 
Skarbnik podjął decyzję, że powyższy temat zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu 
komisji. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła w części wykonanie realizacji budżetu 
Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2007 r., (materiał  poglądowy stanowi załącznik do  
nin. protokołu). Skarbnik powiedziała, że plan dochodów na dzień 30 czerwca 2007 r. 
zamknął się w kwocie 53 344.324,28 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o 7%  
w stosunku do wysokości środków planowanych w Uchwale Nr III/33/2006 Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 r. Dochody 
Powiatu Gryfińskiego kształtują się w sposób następujący: dochody własne stanowią 27,10 % 
dochodów wykonanych w I półroczu; subwencje stanowią 50,69% zrealizowanych 
dochodów, zaś dotacje stanowią 22,21% dochodów wykonanych. Skarbnik przedstawiła 
strukturę dochodów własnych Powiatu Gryfińskiego w stosunku do pozycji klasyfikacji 
budżetowej (zał. nr 3). Dodała, że największym generatorem dochodów powiatu są udziały  
w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych uwzględnione w dziale 756, które 
odpowiednio stanowią 2,76% i 97,24% osiągniętych dochodów Powiatu Gryfińskiego oraz 
administracja publiczna dział 750. Z kolei w tym dziale pozycją, która wypracowuje 
największe dochody do budżetu stanowią wpłaty uzyskiwane z tytułu opłaty komunikacyjnej. 
Izabela Świderek powiedziała, że wydatki po pierwszym półroczu zostały wykonane  
w kwocie 26 702.359,37 zł., co stanowi ponad 47% wielkości planowanej po uwzględnieniu 
zmian. Według klasyfikacji budżetowej największymi generatorami wydatków są  pozycje 
dot. oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej. Są to zadania obligatoryjnie realizowane 
przez powiat. Kolejne stanowi administracja publiczna, edukacyjna opieka wychowawcza,  
a także pozostałe, które zostały uwzględnione w strukturze wydatków powiatu. Jeżeli chodzi 
o plan finansowy powiatu należy dodać, że powiat posiłkuje się przychodami pochodzącymi z 
zaciągniętych kredytów oraz rozchodami wynikających ze spłaty wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań (zał. nr 4). Skarbnik przedstawiła realizację planów budżetowych w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego (zał. nr 5).  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w najbliższym czasie rozpoczną  
się rozmowy związane z dalszym funkcjonowaniem ZSP w Mieszkowicach. W tej sprawie 
zostało wystosowane pismo do Gminy Mieszkowice. Pierwszy wariant dot. przejęcia przez 
Gminę Mieszkowice szkoły w takiej strukturze, w jakiej podlega ona zadaniom powiatu   
oraz przejęcie przez Gminę majątku w użyczenie. Drugi wariant dot. podobnej propozycji, 
jaka została złożona ZSP w Chojnie oraz ZSP w Gryfinie, gdzie Powiat Gryfiński w dalszym 
ciągu będzie prowadził szkoły ponadgimnazjalne, ale zostaną w nich utworzone od nowego 
roku szkolnego klasy gimnazjalne. W przypadku Mieszkowic różnica polegałaby na tym,  
że gimnazjum byłoby placówką wiodącą, natomiast przy nim utworzono by klasy licealne  
i  byłaby najprawdopodobniej jedna na każdym poziomie.  
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, czy Gmina Mieszkowice jest chętna do współpracy. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Gmina Mieszkowice biorąc  
pod uwagę fakt, iż nie wszystkie dzieci będą chciały kontynuować bądź rozpoczynać naukę  
w innych miejscowościach być może zaakceptuje drugą propozycję. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, jak przedstawia się sytuacja w ZSP Nr 1 w Chojnie odnośnie 
chęci odciążenia chojeńskiego gimnazjum.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że do 15 września powiat powinien 
otrzymać odpowiedź w tym zakresie. Z informacji, jaką udzieli Dyrektor Administracji Szkół  
i Infrastruktury Społecznej w Chojnie wynika, że Gminie podoba się pomysł utworzenia  
w ZSP nr 1 klas gimnazjalnych. Powiat przesłał Gminie Chojna zestaw potrzebnych 
dokumentów, w tym również porozumienie, które określałoby zasady przekazywania 
subwencji oświatowej, a także dane n/t liczby prowadzonych oddziałów. Decyzja Kuratora 
Oświaty w tej sprawie jest pozytywna. Starosta dodał, że Gminie Chojna zostały 
przedstawione dwie propozycje: pierwsza dot. utworzenia jednego nowego oddziału, gdzie  
w kolejnych latach budowany byłby cały cykl 3 letniego gimnazjum, druga  
dot. przeprowadzenia jednocześnie naboru do pierwszych, drugich oraz trzecich klas 
gimnazjalnych. 
 
Od tej chwili w posiedzeniu komisji uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie 
Roman Michalski  
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, czy w związku z ewentualną możliwością zawarcia 
porozumień w w/w sprawach istnieją prawne przesłanki, do tego, aby  kompetentne związki 
zawodowe wydawały opinie wobec powyższego. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że takie decyzje leżą w kompetencji 
organów prowadzących szkoły i nie należy konsultować tego typu spraw ze związkami 
zawodowymi. Powracając do spraw finansowych dodał, że podstawą dobrze prosperującej 
gospodarki finansowej placówek, czy jednostek jest zastosowanie odpowiednich 
mechanizmów oszczędnościowych, tzn. że należy obracać finansami zgodnie  
z możliwościami placówki, aby nie dopuszczać do zbędnych zadłużeń. Ponadto dodał,  
że decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego została zmniejszona dotacja o kwotę  
150 000,00 zł na  prowadzenie DPS na terenie powiatu, ze względu na zbyt niską rotację 
pensjonariuszy w stosunku do wcześniej przyznawanych środków. Starosta dodał,  
że w I półroczu powiatowi nie udało się uzyskać wpływów ze sprzedaży majątku tj. Domu 
Dziecka w Binowie, którego przetarg został zaplanowany na 25 września b.r. 
 
Ad. 5 Analiza i opiniowanie materiałów na X sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
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1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu 
Gryfińskiego do realizacji programu „Świat do odważnych należy” w ramach 
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  
w 2007 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego  
i organizacji pozarządowych” (druk nr 2/X). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że do konkursu na realizację  
w/w programu, zgłosiły się dwie placówki oświatowe: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 1 w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie. Sekretarz dodała,  
że program finansowy jest ze środków własnych Powiatu Gryfińskiego w kwocie 5 128,00 zł, 
a także ze środków budżetu państwa. Całkowity koszt realizacji programu wyniesie  
14 632,00 zł. Program ten będzie realizowany w ZSP Nr 2 w Chojnie, ponieważ ZSP Nr 1  
w Gryfinie nie uzyskał dofinansowania i być może wynika to z tego, ze przedstawił zbyt 
wysoki koszt realizacji tego zadania. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie 
przyznania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród 
Starosty Gryfińskiego (druk nr 3/X).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Oddział w Gryfinie zaproponował zmianę w w/w  projekcie uchwały. Wysokość nagrody 
Starosty Gryfińskiego nie może przekroczyć 80% nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty, zaś wysokość nagrody dyrektora szkoły, czy placówki nie może przekroczyć 80% 
nagrody Starosty Gryfińskiego. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie założenia Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie (druk nr 4/X).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie zwróciła się z wnioskiem do Zarządu o utworzenie 
trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprężonymi kończących szkoły 
gimnazjalne. Dodała, że dla uczniów tejże szkoły zostanie przyznana subwencja, za którą 
będzie można utrzymać placówkę.   
 

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

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 5/X).   
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w/w projekt uchwały dot. zwiększenia 
dochodów budżetu powiatu o kwotę 805 852,30 zł, na którą składają się m.in. w dziale 750  
po stronie dochodów kwota w wysokości  200 000,00 zł związana z pozyskiwaniem opłat  
z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz kwota w wysokości 457 335,30 zł, przeznaczona  
na realizowany przez Powiat Gryfiński projekt pn. „Budowa Społeczeństwa Informacyjnego 
na terenie Powiatu Gryfińskiego”. Skarbnik dodała, że została zwiększona część oświatowej 
subwencji ogólnej powiatu w kwocie 120 759,00 zł, której środki zostały przeznaczone  
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na dofinansowanie realizowanej inwestycji w SOSW w Chojnie. Automatycznie zostały 
zwiększone wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 203 117,00 zł, na którą m.in. składa  
się w dziale 750 - Administracja publiczna kwota w wysokości 145 500,00 zł, z której  
100 000,00 zł zostało włączone w działalność Wydziału Komunikacji i Transportu,  
zaś pozostała część tj. 45 500,00 zł do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego z przeznaczeniem na nadzorowanie mienia. Kwota 4.000,00 zł została 
przeznaczona na zakup radaru przez Komendę Powiatową Policji w Gryfinie. Skarbnik 
dodała, że kwota 3 500,00 zł  została przeznaczona na realizowanie wydatków przez 
jednostki, które otrzymały dotacje. Kwota w wysokości 800 000,00 zł została przeznaczona 
na bieżącą działalność SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. W dziale Pomoc społeczna 
kwota 8 258,00 zł została włączona w funkcjonowanie Domu Dziecka w Binowie, zaś  kwota 
5 100,00 zł  w dziale Kultura fizyczna i sport przeznaczona zostanie na dofinansowanie 
działalności  dwóch stowarzyszeń tj. Ośrodka Inicjatyw Społecznych i Ekologicznych „Stary 
Zagon” z siedzibą w Widuchowej – dotacja w wysokości 1.800,00 zł oraz Krzywińskiego 
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego z siedzibą w Żarczynie -3 300,00 zł. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy zarówno Ośrodek Inicjatyw Społecznych i Ekologicznych 
„Stary Zagon” z siedzibą w Widuchowej oraz Krzywiński Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy z siedzibą w Żarczynie złożyli w odpowiednim czasie wnioski na przyznanie 
dotacji. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tak i dodał, że w tym roku 
stowarzyszenia mogły składać wnioski do 30 czerwca 2007 r., zaś od przyszłego roku termin 
został przedłużony do 30 września.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że kwota w wysokości 100 000,00 zł  
w dziale - Pomoc społeczna została przeznaczona na realizację zawartych porozumień,  
na dofinansowanie pobytu dzieci z  terenu Powiatu Gryfińskiego w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych zlokalizowanych poza powiatem. Natomiast kwotę 16 000,00 zł w dziele-
Pozostałe zadania w zakresie polityki samorządowej  powiat przeznaczy na dofinansowanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Skarbnik dodała, że w w/w uchwale następuje zmniejszenie 
wydatków budżetowych o kwotę 854 600.00 zł, a także zwiększenie rozchodów budżetu 
Powiatu Gryfińskiego o kwotę 457 335,30 zł wynikające z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej 
przez powiat w Banku Gospodarstwa Krajowego. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że przychody w wysokości 
3.000.000,00 zł. były przeznaczone na restrukturyzację służby zdrowia, pierwotnie jako spłatę 
zadłużenia i bieżącego funkcjonowania „starego” zakładu opieki zdrowotnej. Dodał,  
że powiat powinien zacząć spłatę zadłużeń „nowego” Szpitala. We wrześniu dojdzie  
do realizacji porozumienia w/s wypłaty „13 pensji” pracownikom tej jednostki. Powiat nie 
jest w stanie do końca września sprzedać majątku tak, aby środki mogły trafić na konto 
Likwidatora szpitala. W związku, z tym w powyższej uchwale proponuję się powzięcie  
z kwoty 3.000 000,00 zł  kwoty 800 000,00 zł na realizację porozumień i spłatę ewentualnych 
długów szpitala, które będą wymagały natychmiastowej regulacji. Starosta dodał, że obecnie 
powiat jest w trakcie negocjacji z obecnymi wierzycielami SPZZOZ. Na dzień dzisiejszy 
wiadomo już, że zostanie wykorzystana cała kwota w wysokości 3 000 000,00 zł na spłatę 
zadłużeń. Może mieć miejsce taka sytuacja, że Zarząd zwróci się do Rady Powiatu  
o zwiększenie kredytu, ponieważ obecnie jest w trakcie zawierania porozumienia z jednym  
z największych wierzycieli szpitala  Spółką Cefarm. Szpital musi spłacić zobowiązania wobec 
Spółki do 15 grudnia b.r., ponieważ wierzyciel zaoferował redukcję 90% naliczonych 
odsetek, która spowoduje zmniejszenie zobowiązania o kwotę ok. 600 000,00 zł. Wobec 
powyższego korzystniejsze jest dla powiatu zwiększenie kredytu o kwotę 1.000.000,00 zł,  
niż zaprzestanie spłacania długu wierzycielom, a także z powodu znaczącej różnicy 
procentowej w odsetkach (kredyt-5,5% odsetek; zobowiązania wobec wierzycieli- ok.11 % 
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odsetek). Wojciech Konarski powiedział również, że Likwidator Szpitala podpisał ze Spółką 
Projekty Kapitałowe umowę na reprezentowanie powiatu przeciwko Narodowemu Funduszu 
Zdrowia. Dodał, że powiat wypłaci w/w spółce wynagrodzenie w dwóch ratach o łącznej 
kwocie 8 000,00 zł za przygotowanie i prowadzenie sprawy. Honorarium firmy w przypadku 
wygranej sprawy wyniesie 8% przysądzonego odszkodowania. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 

Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2007 rok (druk nr 6/X). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w w/w projekcie uchwały zwiększa się 
środki o 356 867,00 zł, należności o 59 599,00 zł oraz zobowiązania o 35 021,00 zł w planie 
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 
Kolejna zmiana dot. zwiększenia przychodów o kwotę 25 000,00 zł, stanowiącą dotację  
z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym a także 
zwiększenie wydatków o 356 445,00 zł, na którą składają się koszty podróży służbowych  
i krajowych, szkoleń pracowniczych, zakup usług pozostałych jak i wydatki na zakupy 
inwestycyjne.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 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 7/X) 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że na konto Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła II transza w kwocie 588 000,00 zł  
za handel uprawnieniami do emisji i opłatami ekologicznymi wnoszonymi przez Zespół 
Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie. Powyższa kwota została rozdysponowana 
w następujący sposób: poz. 4.1 zestawienia przychodów i wydatków w/w funduszu 
zwiększono o kwotę 57 000,00 zł w związku z rozszerzeniem prac inwestycyjnych w SOSW 
w Chojnie, polegających na wykonaniu systemów odprowadzania ścieków opadowych wokół 
budynku nr 6. W poz. 4.3 zwiększono środki o kwotę 20 000,00 zł w związku  
z przeprowadzaną termomodernizacją budynku ZSP nr 2 w Gryfinie. Zwiększono również 
środki finansowe o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu  
i docieplenie dachu budynku Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdrój w ramach kompleksowej 
modernizacji jednostki. Sekretarz dodała, że kwota 300 000,00 zł została przeznaczona  
na wymianę instalacji i sieci cieplnych wraz z dociepleniem przegród zewnętrznych budynku 
ZSP Nr 2 w Chojnie (poz.4.6). W celu prawidłowej realizacji zadania z zakresu edukacji 
ekologicznej tj. wdrożenie polsko-niemieckiego projektu pn. „Kraina epoki lodowcowej  
na brzegach Odry”- Geopark (poz. 4.8) została zmieniona  klasyfikacja budżetowa. 
 
Radny Adam Nycz zapytał o planowany termin wykonania inwestycji w ZSP Nr 2  
w Chojnie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że w tym roku planowane  
jest jedyne wykonanie dokumentacji technicznej. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych nie mógł przewidzieć sytuacji, jaka zaistniała w SOSW w Chojnie odnośnie 
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rozszerzenia inwestycji o konieczność  wykonania drenażu opaskowego odprowadzającego 
wody opadowe.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że nie zostało to uwzględnione  
w projekcie budowlanym.  
 
Starosta Powiatu Wojciech Konarski dodał, że najprawdopodobniej w czasie 
przeprowadzania inwentaryzacji obiektu, projektant nie przewidział tego, że na skutek 
obniżenia posadzki o 20 cm  mogą pojawić się problemy z wodami podziemnymi.  
Zauważono to dopiero podczas prac inwestycyjnych w związku, z czym Wydział Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych raczej nie mógł tego przewidzieć. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na rzecz 

Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/X).   

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 9/X).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Rynek  

w m. Trzcińsko-Zdrój kategorii drogi powiatowej (druk nr 10/X).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości 
drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/X).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przedstawiciela 

Powiatu Gryfińskiego – kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady  
do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie (druk nr 12/X).  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że do Starostwa 
Powiatowego wpłynęło pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w sprawie wyboru kandydata na członka  Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Gryfinie. W związku z powyższym na najbliższej sesji Rada Powiatu 
podejmie decyzję w tej sprawie. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy pojawiły się osoby zainteresowane kandydaturą 
na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odpowiedział, że nie i dodał,  
że zaproponuje kandydaturę Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych  Pana Bogusława 
Kozioła. 

Komisja zapoznała się z przedstawionym  projektem uchwały. 
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12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na zadania realizowane w 2007 r. (druk nr 13/X).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w w/w projekcie uchwały zwiększa 
się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 
187 721,00 zł w wyniku dokonania podziału i przyznanie dodatkowej kwoty na zadania 
samorządów powiatowych przez Zarząd Funduszu. Zgodnie z powyższym, a także na 
podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Powiatu w tym zakresie, 
ponieważ Rada jest organem zobligowanym do określenia zadań, na które mają być 
rozdysponowane otrzymane środki finansowe. W w/w projekcie uchwały proponuje się 
przeznaczyć otrzymane środki na rehabilitację osób niepełnosprawnych tj. likwidację barier 
architektonicznych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenie   
w sprzęt rehabilitacyjny. 
 
Od tej chwili w posiedzeniu komisji uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał jak często odbywają się turnusy rehabilitacyjne w ciągu 
roku, ile kosztują a także ile osób z nich korzysta. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
odpowiedziała, że wartość turnusów jest bardzo różna. Sama jednostka dofinansowuje tylko 
część  całkowitego jego kosztu, który zależy od dochodu osoby ubiegającej się. Granicę na 
pełne dofinansowanie, jakie może przeznaczyć jednostka stanowi dochód w kwocie około 
1330 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty, dofinansowanie zostaje zmniejszone  
o różnicę między faktycznym dochodem osoby ubiegającej się a kwotą, do której PCPR 
przyznaje pełne dofinansowanie z swojej strony. Dofinansowanie występuje w II progach: 
50% i 60% co w przeliczeniu stanowi kwotę odpowiednio równą 670 zł i 720 zł. Sytuacja 
przedstawia się trochę inaczej w przypadku, kiedy osoba jedzie z opiekunem, wtedy 
dofinansowanie jest w granicy 1170 zł. Najwięcej środków przekazywanych przez PFRON 
jednostka wykorzystuje na turnusy, na które w pierwszej kolejności udają się osoby  
ze znaczącym upośledzeniem, dopiero kolejno osoby z lżejszymi schorzeniami. Dyrektor 
dodała, że jednostka stara się, aby każda osoba niepełnosprawna miała możliwość wyjazdu. 
Czasami zdarza się tak, że osoby ze znacznym upośledzeniem wyjeżdżają  
na turnusu klika razy z rzędu. Wynika to z faktu,  że często dla takich osób wyjazd ten 
stanowi  jedyną szansę i możliwość w przeciągu całego roku na odbycie rehabilitacji. 
 
Rady Sławomir Terebecki poprosił Dyrektora PCPR w Gryfinie o przygotowanie na kolejne 
posiedzenie komisji  w formie pisemnej informacji w/s powyższego  pytania. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołów 
 
Przyjęcie protokołów: 

- z 4 posiedzenia komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. (jednogłośnie) 
- z 5 posiedzenia komisji z dnia 28 maja 2007 r. (jednogłośnie) 
- z 6 posiedzenia komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. (większością głosów) 
- z 7 posiedzenia komisji z dnia 6 lipca 2007 r. (większością głosów) 
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Ad.6   Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Wniosek Radnego Adama Nycza 
Prośba o udzielenie informacji n/t tego, jak jest realizowana subwencja oświatowa  
oraz jak  jest realizowany system pn. „pieniądz idzie za uczniem” i na ile na dzień dzisiejszy 
jest to planowane. 
 
Odpowiedź Starosty Gryfińskiego na wniosek Radnego Adama Nycza. 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że z w ramach uchwalonego budżetu 
środki finansowe na subwencję wg powyższej zasady zostały podzielone na placówki 
oświatowe. Nie została jednak dokonana w szkołach prywatnych weryfikacja uczniów,  
ile faktycznie dzieci uczęszcza do tego typu placówek. Dodał, że zasada ta jest bardzo dobra, 
gdyż powoduje oszczędności i powiat będzie starał się ją utrzymać. Będzie ona realizowana 
dopiero w momencie, kiedy zostaną zastosowane odpowiednie mechanizmy oszczędnościowe 
w placówkach i jednostkach Powiatu Gryfińskiego. W stosowaniu tej zasady  będzie należało 
podjąć stosowne kroki, aby znaleźć środki na finansowanie w/w systemu.  
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy została już udzielona odpowiedź odnośnie pisma 
wystosowanego do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie w/s zawiadomienia o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez członków byłego Zarządu Powiatu w Gryfinie dot. węzła 
cieplnego. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powiat jako organ zawiadamiający 
nie ma wpływu na przebieg i rozstrzygnięcie sprawy. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze 
odpowiedzi w tej sprawie. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha w związku z zapytaniem  Radnego Piotra Waydyka 
Przewodniczący Rafał Mucha poprosił o przygotowanie na kolejne posiedzenie komisji  
w formie pisemnej informacji n/t wykonania programu naprawczego finansów publicznych 
Powiatu Gryfińskiego. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że taka informacja zostanie 
przedstawiona w formie pisemnej komisji, z tym, że pod kątem efektu rzeczowego, gdyż 
efekt finansowy najlepiej będzie można  przedstawić w okresie zamknięcia roku 2007 r.   
tj. w okresie porównawczym. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że najlepiej jest podsumowywać budżet  
w określonych okresach w związku, z czym komisja życzyłaby sobie, aby w zasadniczych 
kwestiach budżetu była informowana i dysponowała na bieżąco informacjami, co do sytuacji  
finansowej powiatu. Rafał Mucha zapytał również, jakie ważne sprawy poza kredytem 
konsolidacyjnym udało się zrealizować. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że po pierwsze zostały 
przeprowadzone zmiany organizacyjne administracji samorządowej na terenie Powiatu 
Gryfińskiego. Głównie chodziło o zmniejszenie zatrudnienia jak i zmiany w samej strukturze 
organizacyjnej. Ze Starostwa Powiatowego odeszło 26 osób w tym były osoby odchodzące  
na emeryturę, osoby, które same złożyły wymówienie oraz takie, które zostały zwolnione.  
Do jednostki doszło 4 pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy, z których 3 zasiliło 
Wydział Zarządzania Drogami, a 1 pracownik Wydział Komunikacji i Transportu w Chojnie. 
Sekretarz dodała, że różnica między planem a wykonaniem budżetu wynosi około 200 000,00 
zł na plus. Kolejna sprawa dot. likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg i utworzeniu Wydziału 
Zarządzania Drogami. W ostatnim czasie doszło do I etapu sprzedaży mienia  
po zlikwidowanym PZD w formie ogłoszonej aukcji (dochód ponad 90 000 zł), niebawem 
dojdzie do drugiego etapu przetargu w tym zakresie. 
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Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy we wszystkich „starych” zobowiązaniach, które 
powiat częściowo będzie spłacał marża jest większa niż 0,8 %. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że kredyty, jakie zostały zaciągnięte  
są w granicy od 5,0% do  5,7%. Najdroższe są obligacje, których marża wynosi 6,15%-
6,16%. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, na jakim etapie są negocjacje z Bankiem PKO B.P.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że do negocjacji z bankiem dojdzie  
w momencie, kiedy zostanie podpisanie porozumienia ze Spółką Magellan. Zarząd będzie  
się starał podważyć umowę, ze względu na fakt, iż podczas podpisywania umowy stanowił 
słabszą stronę. Prawda jest taka, że w umowie widnieją dwa sprzeczne zapisy tj. z jednej 
strony istnieje możliwość wcześniejszego spłacenia długu, a z drugiej decyzja ta została 
uzależnienia od zgody banku. Starosta dodał, że zaciągnięty kredyt ma zostać przeznaczony 
na spłatę zaciągniętych długów przez SPZZOZ w Likwidacji, który w rzeczywistości  
na pewno okaże się mniejszy biorąc pod uwagę fakt, iż  już o 600 000,00 zł zobowiązanie 
zostało zmniejszone. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, kiedy zostanie podpisane porozumienie. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że 24 sierpnia nastąpiło otwarcie ofert.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, ze kolejna sprawa dot. obniżenia 
kosztów zadań pomocy społecznej poprzez relokację placówek pomocy społecznej oraz 
przekazywanie zadań z zakresu opieki społecznej organizacjom pozarządowym. Jednym  
z zadań było przeniesienie siedziby Domu Dziecka w Binowie do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie jednak do zakończenia trwających w dalszym ciągu 
prac inwestycyjnych dzieci zostały zakwaterowane do budynku internatu ZSP nr 2 w Chojnie. 
Kolejne zadanie polegało na utworzeniu jednostki zajmującej się obsługą administracyjno-
ekonomiczną placówek oświatowo-opiekuńczych w związku z odciążeniem dawnego Dom 
Dziecka w Binowie i SOSW w Chojnie z prowadzenia obsługi w zakresie administracyjnym. 
Ponadto są prowadzone działania prowadzące do zwiększenia liczby rodzinnych Domów 
Dziecka i Rodzin Zastępczych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z tym, że koszt 
utrzymania dzieci z terenu Powiatu Gryfińskiego przebywających w ośrodkach poza jego 
granicami jest o wiele wyższy, niż w placówkach na jego terenie, narodził się pomysł,  
aby je sprowadzić. W tym celu  Zarząd rozważa możliwość ewentualnego wynajmu budynku 
mieszkalnego w Chwastnicy, albo przystosowania internatu w Chojnie do potrzeb tychże 
dzieci. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka kontynuując wcześniejszą wypowiedź wskazała  
na zadanie, polegające na zwiększaniu kosztów funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej 
oraz ich dochodzenia do standardów. W tym celu został ogłoszony przetargu na prowadzenie 
Domów przez stowarzyszenia i do 31 sierpnia b.r. można składać oferty na prowadzenie 
tychże placówek. Następne zadanie dot. obniżenia kosztów funkcjonowania Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie, które rozpoczęło się z chwilą uchwalenia w budżecie zapisu  
o obniżeniu kosztów w/w jednostki. Ponadto Starosta odbędzie spotkanie z Dyrektorem PUP  
i jego zastępcą, aby ponownie omówić prosperowanie jednostki biorąc pod uwagę 
zmniejszającą się liczbę bezrobotnych. Sekretarz poinformowała, że kolejnym zadaniem jest  
likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy  
w Gryfinie i przekształcenie go w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.  Do ogłoszonego 
II przetargu  na dzierżawę Szpitala, nikt nie przystąpił. Zarząd na pisemną prośbę Pana 
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Jerzego Herwarta, co do dalszego postępowania w tej sprawie  w dniu wczorajszym podjął 
decyzję o ogłoszeniu III przetargu, którego rozstrzygnięcie ma nastąpić po 20 września. 
Barbara Rawecka dodała, że kolejnymi sprawami, jakie udało się zrealizować było 
zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, a także zmiana w finansowaniu Likwidatora  
i zakończenie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Likwidacji w Gryfinie, która również ściśle związana jest z konsolidacją długu powiatu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w okresie  roku, może wcześniej 
powiat powinien spłacić wszystkich wierzycieli i tym samym zakończyć proces likwidacji  
SPZZOZ. Natomiast, jeżeli chodzi o restrukturyzację SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Likwidacji w Gryfinie głównym problemem jest przyrastający dług, któremu należy jak 
najszybciej zapobiec. Wiąże się to jednak z wyłonieniem dzierżawcy, a także kwestią 
przekształcenia szpitala w spółkę i w przyszłości w ramach tejże spółki zbywania udziałów  
i dopuszczanie innych podmiotów.   
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 

 
    
    
       Przewodniczący Komisji Budżetowej 

               Rafał Mucha 


