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PROTOKÓŁ nr 9/2007 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 24 września 2007 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.10 W posiedzeniu wzięło udział  
5 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1) oraz  Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu 
Izabela Świderek. Posiedzenie otworzył i po stwierdzeniu quorum obrady prowadził 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha. Porządek obrad 9 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 było omówienie kierunków polityki budżetowej  
do opracowania projektu budżetu na 2008 rok oraz analiza i opiniowanie projektów uchwał  
na XI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przybył Radny Sławomir Terebecki. 
 
Ad.4 Omówienie kierunków polityki budżetowej do opracowania projektu budżetu  

na 2008 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła informacje dot. kierunków polityki 
budżetowej uwzględnione przy opracowaniu projektu budżetu na 2008 rok, które wręczyła 
obecnym na posiedzeniu radnym (zał. nr 3). Skarbnik powiedziała, że założeniem, które będzie 
przyświecało tworzeniu budżetu na przyszły rok będzie kontynuacja rozpoczętych działań 
związanych z naprawą finansów Powiatu Gryfińskiego (związanych w dużej części  
z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie –  
w likwidacji). Ponadto będą kontynuowane działania mające na celu uzyskanie oszczędności 
oraz podejmowanie ich w celu racjonalnego dysponowania posiadanymi przez powiat zasobami. 
Dodała, że w chwili obecnej rozpoczęto proces związany z podejmowaniem  
i planowaniem działań zmierzających do przekazania stowarzyszeniom prowadzenie Domu 
Pomocy Społecznej w Dębcach oraz Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju.  
W momencie kiedy dojdzie do przekazania stowarzyszeniom w/w jednostek, to na terenie 
powiatu będą prosperowały w sumie trzy z czterech domów przez nie prowadzone. Czwarty 
dom, który pozostaje jeszcze pod pieczą powiatu, ze względu na nie osiągnięte wymagane 
standardy, podejmie działania, aby wymogi ustawowe zostały przez nich spełnione. Skarbnik 
poinformowała, że w zakresie zadań realizowanych przez domy dziecka będą podejmowane 
działania zmierzające do zmniejszenia ilości dzieci z Powiatu Gryfińskiego przebywających  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, z uwagi na duże koszty 
ich utrzymania (około 1500 zł w Powiecie Gryfińskim; ponad 3000 zł w Mielnie). Poza tym 
Powiat Gryfiński dysponuje własnym mieniem (internat w Chojnie), które  
nie w pełni jest wykorzystywane. Izabela Świderek powiedziała, że w zakresie oświaty 
planowana jest racjonalizacja sieci szkół na terenie powiatu poprzez likwidację ZSP  
w Mieszkowicach. W związku z podjęciem takich kroków planuje się rozdysponowanie części 
subwencji oświatowych na inne szkoły. Biorąc pod uwagę panującą sytuację w służbie zdrowia, 
priorytetem jest doprowadzenie do zakończenia procesu likwidacji SPZZOZwL  
w oparciu o kredyt konsolidacyjny. Pozyskanie kredytu konsolidacyjnego przyczyni  
się do znacznego odciążenia budżetu kosztami związanymi z obsługą długu. Wynika  
to z faktu, iż oprocentowanie kredytu jest o ponad połowę mniejsze od  naliczonych w skali roku 
odsetek od zobowiązań (odpowiednio: 5,78%, 11%). Skarbnik dodała, że zwiększenie dochodów 
powiatu w przyszłym roku może nastąpić poprzez planowane sprzedaże mień powiatu  
tj. w Moryniu, w Baniach, w Daleszewie oraz ewentualnie po szkole w Mieszkowicach. 
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Radny Piotr Waydyk powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Pan Starosta 
mówił o odstąpieniu od sprzedaży mienia w miejscowości Moryń. 
 
Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że istnieje zamysł utworzenia w tym 
obiekcie rodzinnego domu dziecka. Dodała, że zwiększenie dochodów powiatu może nastąpić 
poprzez wynajem i dzierżawę pomieszczeń lub całych obiektów zlokalizowanych na terenie 
obecnego ZSP w Mieszkowicach, poprzez składanie wniosków aplikacyjnych w ramach RPO na 
lata 2007-2013 oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych z innych źródeł tj. z projektów 
oświatowych, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poinformowała, 
że powiat w dalszym ciągu będzie się starał pozyskać pożyczkę z budżetu państwa.  
 
Radny Sławomir Terebecki powiedział, że kluczowym zadaniem w przyszłorocznym budżecie 
będą stanowiły sprawy związane bezpośrednio z likwidacją SPZZOZ w Gryfinie, niosących  
w przyszłości oszczędności dla powiatu. Stwierdzając dodał, że z przedstawionych materiałów 
odnośnie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Gryfińskiego przebywających   
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów i odwrotnie wynika, że Powiat 
Gryfiński płaci na utrzymanie każdego z tych dzieci kwotę około 3.000 zł, zaś inne powiaty 
płacą za osoby przebywające w placówkach na terenie tego powiatu w granicach 1.500 zł.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że około dwadzieścioro dzieci znajduje  
się w placówkach opiekuńczo - wychowawczych z poza terenu Powiatu Gryfińskiego, według 
stawek jakie są określone w domach dziecka w danym powiecie. Dodała, ze w momencie kiedy 
są zaniżane koszta powiat nie jest w stanie uzyskać większej dotacji od Wojewody 
Zachodniopomorskiego. Aby móc zapobiec takiej sytuacji Zarząd Powiatu będzie chciał 
najprawdopodobniej w listopadzie zaproponować Radnym przekazanie domom pomocy 
społecznej oraz domom dziecka dodatkowych środków w celu zwiększenia stawek wynagrodzeń. 
Innymi słowy Zarząd chce, aby zostały w grudniu wypłacone jednorazowo środki  
na wynagrodzenia, powtarzając ponownie te działanie pod koniec przyszłego roku. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, jaki jest wobec powyższego związek z nie pełnym 
wykorzystaniem mienia Powiatu Gryfińskiego tj. internatu w Chojnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powiat jest w stanie sprowadzić dzieci 
przebywające w placówkach innych powiatów, jeżeli będą tylko wolne miejsca  
w tutejszych placówkach. W związku z powyższym powiat ponosiłby nie mała o połowę mniej 
kosztów niż dotychczas. Dodał, że Zarząd Powiatu rozważał możliwość wynajmowania jednego 
z domów w Chwarstnicy, który jako obiekt nadawałby się na prowadzenie filii Domu Dziecka 
oraz którego koszt utrzymania wraz z kosztami utrzymania przebywających  
w nim dzieci byłby mniejszy od obecnego. Jedyne co należałoby zrobić w tej sprawie  
to zgodnie z obowiązującym prawem dokonać zmiany sposobu użytkowania tego obiektu. 
Ponadto dodał, że w między czasie powstał zamysł odstąpienia od sprzedaży nieruchomości w 
Moryniu, którą przy małych nakładach finansowych można byłoby przystosować  
do utworzenia filii Domu Dziecka. 
 
Radny Sławomir Terebecki powiedział, że w obecnym czasie pojawiają się tendencje  
do stwarzania rodzinnych domów dziecka, a nie dużych domów dziecka. Stwierdził, że duża 
cześć społeczeństwa jest nie zorientowana, jak takie rodzinne domy dziecka funkcjonują. 
  
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
prowadzi działania równolegle. Nieuniknionym jest jednak stwierdzenie,  
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że  większym zainteresowaniem cieszą się rodzinne zastępcze. Do tej pory 3 rodziny zostały 
odpowiednio przeszkolone do sprawowania takiej formy opieki nad dziećmi. Mniejsze 
zainteresowanie wykazywane jest w przypadku zakładania rodzinnych domów dziecka.  Starosta 
dodał, że automatycznie kiedy dojdzie do zakończenia remontu budynku Domu Dziecka  
w Chojnie, dzieci przebywające obecnie w budynku internatu ZSP nr 2 w Chojnie przeniosą  
się do niego. Wobec powyższego w przyszłości w budynku internatu można byłoby  
przy niewielkich nakładach finansowych stworzyć „rodzinkowy” dom dziecka, który 
przeznaczony byłby dla osób starszych, wkraczających w dorosłe życie. Miałoby to polegać  
na utworzeniu odrębnych lokali mieszkalnych, w których 4 osobowe grupy uczyłyby  
się samodzielności pod nadzorem opiekunów. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że sama idea jest bardzo szlachetna, jednak jego zdaniem trudna 
do wykonania, biorąc pod uwagę nawet aspekt finansowy. Ponadto stwierdził, że nie najlepsza 
sytuacja panującą w domach dziecka za czasów trwania II kadencji, a także zdarzenie jakie mało 
miejsce w bieżącym roku w Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie 
przyczyniły się do tego, że zmalało zainteresowanie rodzinnymi domami dziecka. Radny dodał, 
że aspekt dot. dobra dziecka bywa czasami trudny do rozwiązania.  
Z jednej strony ma się  do czynienia  z bodźcem moralnym, z drugiej z finansowym. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że według niego warto jest popierać funkcjonowanie 
rodzinnych domów dziecka, ponieważ osoby w nich przebywające mają często większą szanse 
na zdobycie lepszego wykształcenia, niż osoby będące wychowankami domów dziecka.  
Przy omawianiu spraw mających na celu dobro dziecka nie powinno się poruszać tematów 
związanych z finansami. Niestety w większości przypadków jest to jednak nie uniknione -  
jak na przykład w tym momencie, kiedy należałoby wspomnieć, że utrzymanie rodzinnego domu 
dziecka jest tańsze w porównaniu z innymi placówkami. Przewodniczący przechodząc  
do tematyki związanej ze stanem dróg, powiedział, że sytuacja na drogach od momentu 
funkcjonowania Wydziału Zarządzania Drogami uległa polepszeniu i jest zauważalna. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że priorytetem zarówno dla Zarządu 
Powiatu jak i dla Rady Powiatu przez kolejne lata powinny być zadania dot. stanu dróg  
na terenie powiatu oraz prowadzenie konkretnych działań zmierzających do ich polepszenia. 
Ponadto dodał, że w czasie funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg nie zawsze prace 
remontowe przebiegały zgodnie z  postawionymi założeniami.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że istnieją rzeczy, które w tym roku mogły zostać 
wykonane, lecz ostatecznie nie zostały. Mowa m.in. o poprawie nawierzchni drogi przy 
przystanku autobusowym w Starych Brynkach. Od chwili kiedy w kwietniu Starosta udzielił 
odpowiedzi w tej sprawie nic nie zostało wykonane, a przecież mogła zostać uregulowana 
chociaż sprawa związana z wydaniem stosownej dokumentacji do realizacji powyższego zadania. 
Dodał, że nieustanny problem związany z wykonaniem nawierzchni miał miejsce  
na ulicy Pomorskiej, gdzie kilka razy asfalt uległ zmyciu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w wyniku ostatnio przeprowadzonego 
remontu asfalt trzyma się nawierzchni. Dodał, że w momencie kiedy wykonawca odmówił 
poprawienia zadania Zarząd Powiatu podjął decyzję o dokonaniu badania składu asfaltu  
oraz technologii wykonania robót, na które oczekuje wyników. Z tego co dotychczas ustalono 
wynika, że za cienka warstwa asfaltu, nieodpowiedni jej skład oraz nieodpowiednia kolejność 
ułożenia materiałów  przyczyniła się do utracenia przyczepności asfaltu do nawierzchni. Starosta 
dodał, że Zarząd Powiatu po otrzymaniu wyników badań ponownie zwróci się do wykonawcy  
o poprawienie nawierzchni. W przypadku gdy uzyska ponownie odpowiedź odmowną będzie się 
starał o odszkodowanie. 
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Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisja Gospodarki 
wypracowała cztery wnioski do budżetu na 2008 r., których treść przeczytał  Przewodniczący  
komisji Piotr Waydyk (zał. nr 4). 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, w jakim terminie będzie możliwe w szerszym zakresie 
omówienie kierunków polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2008 r.  
w ramach zarysowanej kwoty i zadania. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że będzie to możliwe kiedy Zarząd 
Powiatu otrzyma pierwszą odpowiedź od Ministra Finansów w/s subwencji oświatowej,  
a także udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych, ponieważ są to informacje potrzebne 
do zaplanowania budżetu na przyszły rok. Na dzień dzisiejszy budżet państwa  
ma nadwyżkę w dochodach wynikającą z większych wpływów od osób fizycznych  
oraz od podmiotów prawnych. Wiedząc, że z tego tytułu powiat będzie miał większe wpływy w 
udziałach, łatwiej będzie skonstruować jego budżet na 2008 r.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy wiadomo, jak zachowa się nowy budżet biorąc pod 
uwagę spłaty zobowiązań związanych ze „Starym” ZOZ-em, z wierzycielami,  
oraz z prowadzeniem ewentualnych negocjacji z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.  
w/s obligacji. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie wiadomo jak się zachowa i jaki 
będzie wynik, ponieważ w przyszłorocznym budżecie będą one ujęte, jak dotychczas. Starosta 
powiedział, że w budżecie powiatu została uwzględniona dotacja dla służby zdrowia  
w wysokości 3.000.000 zł. Ponadto będą poczynione starania, aby została ona zwiększona  
do kwoty 4.000.000 zł ze względu na zawarte porozumienie ze Sp. „Cefarm” w/s umorzenia 
odsetek w wysokości 600.000 zł . Jeżeli zamysł ten dojdzie do skutku, Powiat Gryfiński będzie 
mógł rozdysponować w przyszłym roku transze w wysokości do kwoty 9.000.000 zł,  
a nie w wysokości do 10.000.000, jaka została ujęta w przetargu. Należałoby się jedynie  
zastanowić, czy faktycznie tak wysokie środki są powiatowi niezbędne. Starosta dodał,  
że tak naprawdę okaże się, o jaką transze powiat powinien wnioskować w momencie  
kiedy Likwidator wystąpi do wszystkich podmiotów (w  chwili podpisania umowy  
z wykonawcą) z propozycją spłaty zobowiązań. W związku z powyższym niektóre podmioty 
mogą przystać na propozycje, inne mogą już nie prosperować. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, jak przedstawia się bieżąca sytuacja SPZOZ Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że 27 września odbędzie  
się rozstrzygnięcie przetargu i dopiero wtedy będą prowadzone dalsze działania. Jeżeli uda się 
powiatowi wyłonić wykonawcę, pozostanie mu do spłaty dług, który w rzeczywistości został 
uwzględniony w kredycie konsolidacyjnym oraz zbycie tegoż majątku. W momencie kiedy 
okazałoby się, że żadna ze spółek, która na dzień dzisiejszy wyraża zainteresowanie przetargiem 
nie przystąpiłaby do niego ostatecznie, istnieje zamysł nie organizowania  
już IV przetargu, ale utworzenia Spółki Prawa Handlowego,  w której  100% udziału należałoby 
do Powiatu Gryfińskiego. Dodał, że w przyszłości w drodze przetargu doszłoby  
do wyłonienia Zarządu w/w spółki oraz  zbywania udziałów powiatu. 
 
Radny Jan Gładkow zapytał, czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „INTERMED” 
Spółka z o.o. w Nowogardzie nie wykazuje zainteresowania przetargiem. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wielokrotnie spółka była zapraszana 
do przystąpienia do przetargu. Jednak „INTERMED” w jednym z pism wystosowanych  
do Starostwa Powiatowego zajął stanowisko, z którego wynikało, że czuje się pokrzywdzony, 
ponieważ jego zdaniem mieli przyobiecaną dzierżawę Szpitala. Z umowy jasno wynika,  
że dzierżawa dot. dwudziestoletniego okresu, a w momencie kiedy powiat zdecydowałby  
się w tym czasie podjąć decyzję o prywatyzacji, czy przekształcaniu służby zdrowia,  
to automatycznie tą umową byłby związany podmiot dzierżawiący. Dodał, że gdyby powiat 
zdecydowałby się na prywatyzację Szpitala to przez okres 20 lat w domyśle podmiotem 
przeprowadzającym ją miałby być „INTERMED” 
  
Radny Adam Nycz powiedział, że wcale nie musiało tak być. Przy czym dodał, że według niego 
na tym etapie Spółce z o.o. „INTERMED” przestało się opłacać angażować w sprawy SPZOZ 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha poprosił, o udostępnienie opinii prawnej w/s realizacji umowy 
trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie, a „Intremed” Sp. z o.o. w Nowogardzie. Ponadto zapytał, jakie  
są miesięczne wyniki Szpitala, a także czy Zarząd Powiatu stawia (jeżeli  
tak to jakie są odpowiedzi) pytanie Dyrektorowi jednostki, jakie działania przeprowadza w celu 
ich polepszenia.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to około 80.000 zł i dodał,  
że Dyrektor pomimo trudności wynikających ze zmniejszania kosztów Szpitala zweryfikował 
umowę z „Intermed” Sp. z o.o. w Nowogardzie oraz ograniczył ilość metrów dzierżawionych w 
budynku przychodni. Dodał, że ze względu na zbyt wysokie koszta rozważana jest możliwość 
rozwiązania kontraktu w zakresie neonatologii i podpisania umowy ze Szpitalem w Pyrzycach na 
świadczenie tego typu usług. W wyniku powstałych nadlimitów w zakresie przeprowadzanych 
zabiegów i operacji na oddziale Chirurgii tutejszego Szpitala Zarząd Powiatu zobowiązał 
Dyrektora do wystąpienia do NFZ w celu zwiększenia limitów. Aby móc spełnić odpowiednie 
wymogi postawione przez NFZ Dyrektor z braku odpowiedniego stanu podpisał dodatkowo 
umowę na ½ etatu z lekarzem chirurgiem. Starosta dodał, że chciałby aby w tym roku zakończyć 
problematyczną sytuację finansową Szpitala.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy Dyrekcja Szpitala została zobowiązana  
do sporządzenia planu finansowego wykazującego dokonywane działania do końca roku  
z ewentualnym podaniem tych zmierzających do ograniczenia kosztów. Ponadto zapytał,  
czy Pan Starosta planuje zwołanie posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie, jeżeli tak to w jakim terminie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Likwidator SPZZOZ w Likwidacji 
oraz SPZOZ Szpitala Powiatowego w Likwidacji  sporządzili jedynie plan finansowy  
do budżetu. Odnośnie drugiego pytania Wojciech Konarski powiedział, że w/w Rada zostanie 
zwołana w kolejnym miesiącu. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zwrócił się z prośbą o udostępnienie planów finansowych w/w 
jednostek opieki zdrowotnej. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział twierdząco. 
 
Posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Ad. 5 Analiza i opiniowanie materiałów na XI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
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1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 2/XI). 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła szczegółowo pochodzenie środków 
zwiększających i zmniejszających dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego według klasyfikacji 
budżetowej (według uzasadnienia do w/w projektu uchwały Rady Powiatu  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007). Dodała, że w powyższym 
projekcie wystąpiły dwie pomyłki. Jedna wynikała z nieprawidłowej klasyfikacji  
(§ 2 pkt. 2) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
która została zastąpiona zapisem pn. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202). Druga pomyłka 
wynikała z błędnego zapisu treści punktu 6 uzasadnienia projektu uchwały. Zwiększenie 
wydatków przewiduje się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach,  
a nie jak zostało to pierwotnie podane w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach. 
 

Komisja ze zmianami  jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. 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 rok (druk nr 3/XI). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt nin. uchwały dot. ustalenia 
ostatecznych kwot dotacji dla Szkół Niepublicznych. Powyższa dotacja jest jednym z celów,  
na które zostały zagwarantowane w budżecie środki. W wyniku weryfikacji danych łącznie 
kwota dotacji uległa zmniejszeniu o 185.511,92 zł, na którą składa się kwota 34.899,20 zł  
w dziale 80120-Licea ogólnokształcące oraz kwota w wysokości 150.612,72 zł w dziale 80130-
Szkoły zawodowe. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego 

w uchwale Nr X/123/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 sierpnia 2007 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 r. (druk nr 4/XI). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek  tytułem sprostowania powiedziała, że w poprzedniej 
uchwale nie wystąpił błąd, aczkolwiek procedura zmiany przeznaczenia kwoty dotacji wymagała 
uregulowania  na drodze prawnej. Najprostszą formą okazało się ujęcie tego jako błąd pisarski. 
Dodała, że wobec powyższego proponuję się zmianę przeznaczenia wydatku  
w wysokości 4.000 zł z zakupu radaru na zakup alkotestu przez Powiatową Komendę Policji w 
Gryfinie. 
 
Radny Sławomir Terebecki zwrócił uwagę na koszt alkotestu, który jego zdaniem jest  
za wysoki.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że z tego co się dowiedziała, koszt takiego 
urządzenia wynosi około 3.900 zł. Ponadto środki przekazywane są w formie dotacji,  
w wyniku czego Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie będzie zobowiązana rozliczyć  
się z w/w zakupu. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał dlaczego mając na uwadze fakt , że tak naprawdę  
nie wystąpił żaden błąd pisarski wybrano taką formę sprostowania tego zapisu. 
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że po konsultacjach z Regionalną Izbą 
Obrachunkową, której przekładane były różne propozycje, ostatecznie ta forma wydała  
się najprostszą procedurą. Inną propozycją było dokonanie zmian w budżecie po stronie 
wydatków i dochodów.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że wycofanie tych środków z budżetu  
i wprowadzenie ich ponownie byłoby zgodne z rzeczywistością. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
4. 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 5/XI).   

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że wprowadzenie zmian w powyższym 
projekcie uchwały w kwocie 10.000 zł dot. wprowadzenia zadania polegającego  
na opracowaniu dwóch dokumentów tj. raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony 
Środowiska za okres od 1.01.2004 do 31.12.2006 r. z uwzględnieniem systemu monitoringu  
i oceną wdrażania zadań określonych w planie gospodarki odpadami oraz Programu Usuwania 
Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Gryfińskiego, podyktowane jest 
zmianą w przepisach prawa. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwolnienia z opłat  

za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz za wydanie prawa jazdy (druk nr 
6/XI).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że podjęcie projektu nin. uchwały  
ma na celu zwolnienie z opłat osób w w/w sprawie w przypadku kiedy wszelkie zmiany będą 
powstawać  w wyniku działań administracyjnych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Ad.6   Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu radni otrzymali  
w formie pisemnej zestawienie dot. dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych (dane na dzień 7 września 2007 r.) 
przygotowane na prośbę Radnego Sławomira Terebeckiego przez Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Panią Mariannę Kołodziejską-Nowicką, (zał. nr 5). Rafał Mucha 
dodał, że do materiałów sesyjnych (jako materiał poglądowy) zostały przez Zarząd Powiatu 
dołączone projekty umów dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej celem zapoznania 
się przez Radę Powiatu i wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie (zał. nr 6). 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że ma to na celu zapoznanie się z nimi 
przez radnych oraz zgłoszenie ewentualnych uwag co do treści umów, aby Zarząd Powiatu mógł 
je ostatecznie podpisać ze stowarzyszeniami. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że projekty umów dot. realizacji zadań z zakresu 
pomocy społecznej zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu komisji. 
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Radny Piotr Waydyk zapytał, czy takie pozytywne tendencje odnośnie informacji  
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2007 r. wykazujące większe 
dochody niż rozchody mają szanse utrzymać się w kolejnym półroczu (zał. nr 7 - Pismo  
z Regionalnej Izby Obrachunkowej w/s wydania opinii za wykonanie budżetu za I półrocze) 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że jedynym zagrożeniem może  
być nie wykonanie w całości zaplanowanej w budżecie sprzedaży mienia Powiatu Gryfińskiego.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik o przygotowanie  
na kolejne posiedzenie w formie pisemnej informacji dot. wartości subwencji oświatowej 
przekazywanej na rzecz szkół z terenu Powiatu Gryfińskiego przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, a także wysokości dochodów i wydatków generowanych przez placówki oświatowe. 
Rafał Mucha zapytał, czy udało się osiągnąć porozumienie z firmą usługi Transportowo 
Budowlane B. Baranowskiego odnośnie sposobu zapłaty za materiał pokruszony na zlecenie 
PZD w Gryfinie przekraczającą umowną ilość, ponieważ z treści zapisu w sprawozdaniu Starosty 
z prac Zarządu wynika, że sprawa została skierowana na drogę sądową. 
 
Sekretarz Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że ze względów proceduralnych sprawa 
została skierowana do sądu w celu polubownego załatwienia sprawy i zawarcia ugody sądowej. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy konkurs dot. wyróżnienia Starosty Powiatu 
Gryfińskiego za promocję powiatu, jest nowym pomysłem wprowadzonym w struktury powiatu. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała przecząco i dodała, że jest to Statuetka  
Bociana. Na tyle zmienił się regulamin konkursu oraz termin ich wręczania (okolice 11 listopada 
z okazji Święta Niepodległości), że wymagało to  podjęcia uchwały. 
 
Protokół z 8 posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 25.08.2007 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka wręczyła radnym informację o stopniu  zaangażowania 
realizacji harmonogramu Programu Naprawczego (zał. nr 8) oraz opinię prawną w/s realizacji 
umowy trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r. pomiędzy powiatem Gryfińskim, SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie, a „Intremed” Sp. z o.o. w Nowogardzie (zał. nr 9). 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
       Przewodniczący Komisji Budżetowej 

               Rafał Mucha 

 
 
Protokół sporządziła: 

Magdalena Kłobut    


