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PROTOKÓŁ NR 11/2007 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 26.11.2007 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 15.00. W posiedzeniu udział wzięło  
5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Przewodniczący Rady 
Powiatu Roman Michalski. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził  
na prośbę Przewodniczącego Komisji Rafała Muchy Radny Bolesław Paulski. Porządek obrad  
11 posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (zał. nr 2). Głównym punktem posiedzenia była 
ocena wykonania budżetu za III kwartał 2007 r., zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu  
nt. wykonania Powiatu Naprawczego Finansów Powiatu Gryfińskiego, przedstawienie  
przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 r. oraz analiza materiałów 
na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4  Analiza i opiniowanie materiałów na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu Pomocy 
Społecznej pod nazwą: „Tworzenie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem  
i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2012”(druk nr 2/XIII). 

 
Radny Jan Gładkow zwrócił uwagę na zapis w uzasadnieniu projektu powyższej uchwały 
wskazując, iż na str. 13 w celach szczegółowych  słowo „tworzenie” powinno  
zostać zastąpione „stworzeniem”, „wspieranie”-„wsparciem”, „organizowanie” 
„zorganizowaniem”, ponieważ jak stwierdził powyższe sformułowania są procesem, który 
nie jest celem tylko do niego prowadzi. 
 
Sekretarz Barbara Rawecka powiedziała, że Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka wyjaśniła, iż realizacja Programu Pomocy Społecznej 
została przewidziana na okres kilku lat i w tym czasie mogą zostać wprowadzone zmiany. Wobec 
powyższego nie można do końca przyjąć, że działania ujęte w/w programie zakończą się w pełni 
ich wykonaniem. 
 
Radny Jan Gładkow zgłosił kolejne uwagi do ujętych w formie tabelarycznej zapisów ze str. 16, 
odnoszących się do tworzonego systemu instytucjonalnych form pomocy dziecku i rodzinie, 
wskazując potrzebę wykreślenia z zadania pn. „Tworzenie Ośrodków Interwencji Kryzysowej  
i Ośrodków Wsparcia stosownie do występujących potrzeb” sformułowania „stosownie  
do występujących potrzeb”, ponieważ w kolumnie pn. „Planowany termin realizacji” został 
zawarty do w/w zadania zapis „wg potrzeb”. 
 
Radny Adam Nycz zwrócił uwagę na powyższy zapis pn. „Tworzenie Ośrodków Interwencji 
Kryzysowej i Ośrodków Wsparcia stosownie do występujących potrzeb”, ponieważ jak dodał 
słowo „ośrodek” lepiej byłoby zastąpić słowem „punkt”, aby w przyszłości nikt  
nie powiedział, że funkcjonujące np. „Ośrodki Interwencji Kryzysowej i Ośrodki Wsparcia” 
spełniają w rzeczywistości warunki „punktów”. 
 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Radny Jan Gładkow zapytał, czy zgodnie z  zapisem ze str. 16 dot. tworzenia i prowadzenia 
świetlic środowiskowych, terapeutycznych, szkolnych, powyższe obiekty są przeznaczone tylko 
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dla dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych 
patologiami. 
 
Sekretarz Barbara Rawecka odpowiedziała, że zamysłem jest tworzenie tego typu świetlic  
dla takich dzieci.  
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że w sporządzonej na stronie 9 tabeli pn. „Diagnoza 
istniejącej infrastruktury w zakresie pomocy dziecku i rodzinie” w opisie działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie użyto niewłaściwego stylu – słowo „opiece 
rodzinnej” powinno zostać zastąpione „opieki rodzinnej”. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania oczywistego 
błędu pisarskiego w Uchwale Nr XII/147/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
31.10.2007r. (druk nr 3/XIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. 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 4/XIII). 

 
Radny Bolesław Paulski odczytał treść uzasadnienia projektu powyższej uchwały. 
 
Radny Jan Gładkow poprosił o dokładniejsze omówienie wprowadzonych zmian. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że po przeprowadzonej kontroli z Urzędu 
Wojewódzkiego okazało się, że Starostwo Powiatowe miało źle rozwiązaną kwestię dot. 
pełnienia dyżurów w/s przyjmowania skarg i wniosków od petentów. Dotychczas miały one 
miejsce raz w miesiącu, a zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego 
powinny się odbywać raz w tygodniu po godzinach pracy. Starosta powiedział, że kolejna zmiana 
dot. usprawnienia pracy w Wydziale Finansowo-Księgowym. Dodał, że po podjęciu 
wprowadzonych zmian Wydziałem Finansowo-Księgowym będzie kierować Skarbnik Powiatu, 
której powierzy się obowiązki Głównego Księgowego Starostwa. Obecna Główna Księgowa 
Starostwa Powiatowego obejmie obowiązki Zastępcy Głównego Księgowego. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy przejęcie przez Skarbnika Powiatu dodatkowych funkcji  
jest zgodne z prawem. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział twierdząco i dodał, że takie rozwiązanie 
stosowane jest w wielu urzędach. 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
  

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powiadomienia Sekretarza 
Powiatu o obowiązku złożenia Radzie Powiatu oświadczenia lustracyjnego (druk  
nr 5/XIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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5. 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 6/XIII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 7/XIII). 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że do projektu powyższej uchwały została 
wprowadzona kolejna zmiana dot. zwiększenia planu wydatków o kwotę 300.000.00 zł  
z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie  
w Likwidacji, która zostanie przeznaczona na spłatę trzech wierzycieli Szpitala. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że na skutek wprowadzonej zmiany  
w § 2 ust. 1 projektu powyższej uchwały zwiększyła się kwota wydatków budżetu powiatu  
o łącznej wysokości 3.044.505,64 zł. Tym samym uległy zwiększeniu wydatki w dziale 851 - 
Ochrona zdrowia o łącznej kwocie 1.500.000,00 zł. Skarbnik dodała, że w § 3 zwiększyły się 
przychody budżetu powiatu o kwotę 4.500.000,00 zł z tytułu kredytu konsolidacyjnego. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, czy w związku ze zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu 
kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4.500.000,00 zł, kwota 500.000,00 zł w ramach 
możliwości powzięcia kredytu do 5.000.000,00 zł jest niewykorzystana. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała twierdząco i dodała, że ostatnia zmiana  
dot. § 4 mówi o powstającym planowanym deficycie budżetu Powiatu Gryfińskiego, który  
w wyniku wprowadzonej zmianie zwiększy się o kwotę 1.500.000,00 zł i wyniesie 4.090.257,65 
zł, a finansowany będzie zaciągniętymi już kredytami i pożyczką z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, na jakim etapie przedstawiają się działania odnośnie uzyskania 
pożyczki ze Skarbu Państwa. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedział, że Powiat Gryfiński może ubiegać się  
o pożyczkę ze Skarbu Państwa w przyszłym roku, ponieważ w tym roku, ze względu na brak 
zaplanowanych środków w Budżecie Państwa nie są rozpatrywane wnioski. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XIII). 

 
- brak. 
 
Ad. 5 i 6   Ocena wykonania budżetu za III kwartał 2007 r. i zapoznanie się z informacją 

Zarządu Powiatu nt. wykonania Programu Naprawczego Finansów Powiatu 
Gryfińskiego. 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedłożyła informacje o stanie realizacji przyjętego 
programu naprawczego (zał. nr 3), w którym zostały ujęte najważniejsze działania zrealizowane  
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i będące w realizacji oraz dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za III 
kwartał 2007 r. (zał. nr  4). Skarbnik powiedziała, że w informacjach nt. wykonania budżetu 
Powiatu zostały wyszczególnione wydatki jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi  
ze wskazaniem planów i wydatków wykonanych wraz z zobowiązaniami wykazanymi na dzień 
30 września 2007 r. Dodała, że plan został zrealizowany w 70% i jednostki nie wykazały 
szczególnych odstępstw od przyjętego harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego 
za III kwartał br. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy w związku z zapisem dot. zmniejszenia zatrudnienia 
wynikającego z odejść na emeryturę i planowanych w przyszłym roku z tego tytułu oszczędności 
(poz. 1.4 zał. nr 3) faktycznie tylu pracowników odeszło. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w bieżącym roku na emeryturę 
przeszły 4 osoby z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, 1 osoba z Wydziału Finansowo-
Księgowego oraz 1  z Wydziału Architektury i Budownictwa. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, jak przedstawia się sytuacja odnośnie możliwość połączenia 
Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (poz. 2.4 zał. nr 3). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w ostatnim czasie uczestniczył wraz  
z Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbietą Lorenowicz – Bień  
w spotkaniu poświęconym dalszej formie funkcjonowania ZSP Nr 1 w Chojnie, na którym  
powiedział, że Powiat przekaże Gminie prowadzenie zadania na warunków określonych  
w  porozumieniu. Odnosząc się do ZSP w Mieszkowicach dodał, że w listopadzie odbyło się 
kolejne spotkanie z Radą Pedagogiczną i pracownikami administracyjnymi, na którym  
w obecności Zarządu Powiatu wskazał wariant dalszego funkcjonowania szkoły poprzez 
prowadzenie zadania przez Stowarzyszenie przy wsparciu finansowym Powiatu (dotowanie 
zgodnie z Ustawą o systemie oświaty). Ponadto dodał, że w przypadku spotkania się z brakiem 
poparcia powyższej propozycji zostanie Radnym Powiatu przedłożona informacja dot. likwidacji 
ZSP w Mieszkowicach. 
 
Radny Adam Nycz zwrócił się z prośbą o omówienie treści zapisu dot. zmiany w finansowaniu 
likwidatora i zakończenia likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Likwidacji (poz. 7 zał. nr 3). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że ostateczna spłata kwoty zadłużenia 
została zaplanowana na 30.06.2008 r. i dodał, że Likwidator Andrzej Bandurowski powróci  
do pracy w Starostwie Powiatowym, gdzie obecnie przebywa na urlopie bezpłatnym. Ponadto, 
jako osoba najbardziej wdrożona w sprawy SPZZOZ w dalszym ciągu będzie je prowadził. 
Dodał, że Likwidator SPZZOZ na polecenie Zarządu Powiatu rozpoczął występowanie  
do wszystkich osób prawnych w/s uregulowania zadłużenia oraz  poinformował, że na dzień 
31.12.2007 r. stan zobowiązań wynosi ponad 3.500.000,00 zł, z czego około 250.000,00 zł   
dla 22 osób fizycznych. Starosta powiedział, że zaoszczędzone przez Powiat środki finansowe 
wynikające ze zmniejszonej kwoty odsetek za zobowiązania SPZZOZ zostały przeznaczone  
na działalność SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie w Likwidacji. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, jak przedstawia się sytuacja związana z wypłatą odszkodowania 
przez ZEDO S.A. w związku z lokalizacją tegoż obiektu w strefie uciążliwości. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w powyższym projekcie uchwały 
Rady Powiatu w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 powiat uzyskał  
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od ZEDO S.A. odszkodowanie w kwocie 725.000,00 zł z tytułu ograniczenia funkcjonalności, 
atrakcyjności i przydatności, a także zmniejszenia wartości nieruchomości Powiatu Gryfińskiego.  
 
Ad. 7  Przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego  

na rok 2008.  
 
Ad. 8  Sprawy różne. 
 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do spotkania dot. przekształcenia SPZOZ 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie w Likwidacji w spółkę prawa handlowego oraz pisma  
w sprawie protestu przeciwko powyższemu, wystosowanego przez Przewodniczącą 
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pielęgniarek i Położnych Panią Agnieszkę Szmalec, 
powiedział, że zwrócił się do niej o ujęcie treści tego pisma w porozumieniu, które miałoby 
zostać zawarte pomiędzy Związkiem Zawodowym, pracownikami, a Spółką Pracowniczą 
Lekarzy „Gryfino - Usługi Medyczne Spółka Pracownicza (spółka mająca poparcie wśród załogi 
Szpitala). Dodał, że w momencie podpisania porozumienia zostałby ogłoszony ponownie 
przetarg. W przypadku kiedy nie doszłoby do jego rozstrzygnięcia, Powiat będzie lansować 
będącą w trakcie przygotowań spółkę prawa handlowego. Wojciech Konarski powracając  
do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2008 powiedział, że zostały zabezpieczone 
środki w okolicach 4.000.000,00 zł na poprawę stanu dróg powiatowych - jako celu 
priorytetowego. Dodał, że w powyższym projekcie zostały przewidziane znaczące wydatki  
na wykonanie inwestycji w budynku Internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie, polegające na zmianie 
sposobu użytkowania tegoż obiektu i przeniesienia do niego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie oraz wykonania 
inwestycji w budynku internatu w ZSP Nr 2 w Chojnie. Starosta zwrócił się do Radnych  
o przeanalizowanie proponowanego projektu budżetu i wniesienia ewentualnych uwag. 
 
Radny Jan Gładkow zapytał, w jakim terminie Zarząd Powiatu widziałby możliwość 
zredukowania  istniejącego zadłużenia Powiatu do zera. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że cały dług został zawarty  
w kredycie konsolidacyjnym. 
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z 10 posiedzenia Komisji Budżetowej. 
 
Komisja przyjęła jednogłośnie protokół Nr 10/2007 z dnia  29.10.2007 r. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
  
 Przewodniczący Komisji Budżetowej 
 
       Rafał Mucha 
 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Kłobut 


