
PROTOKÓŁ nr 16/08 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 03 marca 2008 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 18.30 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu wzięło udział 7 członków komisji (lista obecności – 
zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Przewodniczący 
Rady Powiatu Roman Michalski. Posiedzenie otworzył i po stwierdzeniu quorum obrady 
poprowadził Przewodniczący Komisji Rafał Mucha. Porządek obrad 16 posiedzenia komisji 
(zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 3/2007 z dnia 4.04.2007 r. został przyjęty 
jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał 
przygotowanych na XVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.4  Analiza i opiniowanie uchwał przygotowanych na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha poinformował wszystkich członków komisji o wprowadzeniu 
kolejnego druku, który zostanie dodany w porządek obrad na XVII sesję Rady Powiatu jako 
druk nr 7 oraz dodał, że wobec powyższego kolejne druki ulegną przesunięciu. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiany obligacji na kredyt 

długoterminowy (druk nr 8/XVII). 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w chwili obecnej Powiat Gryfiński  
ma wyemitowane obligacje na łączną kwotę 6.000.000,00 zł. Emisja odbywała się w 9 
seriach, a oprocentowanie poszczególnych serii uzależnione jest od terminu wykupu  
i kształtuje się w granicach WIBOR 6M powiększony o 0,95 punktu procentowego lub 1,15 
punktu procentowego. Zauważając obciążenie związane z  obsługą tak drogiego zadłużenia 
zostały pierwotnie podjęte starania o wcześniejszą spłatę obligacji, z tym że umowa została 
skonstruowana w taki sposób, iż decyzja o wcześniejszej spłacie obligacji uzależniona jest  
od zgody posiadacza owych obligacji, w przypadku Powiatu jedynym posiadaczem jest Bank 
Ochrony Środowiska. Dodała, że z przedwstępnych rozmów z przedstawicielem Banku 
wynikało, iż Bank nie jest zainteresowany wcześniejszym wykupem obligacji, natomiast 
dopuszcza zamianę obligacji na kredyt długoterminowy, co pozwoli obniżyć koszty 
zadłużenia do wysokości ustalonej wstępnie jako suma WIBOR 3M i 0,25 punktu 
procentowego  marży dla inwestora. Skarbnik poinformowała, że spowoduje to obniżenie 
kosztów obsługi zadłużenia w granicach od 0,70 punktu procentowego do 0,90 punktu 
procentowego, co w ciągu całego okresu kredytowania spowoduje oszczędności w wysokości 
1.600.000,00 zł Oszczędności te mogą ulegać zmianie w związku z rosnącymi stopami 
procentowymi natomiast będą one rosły sukcesywnie. Ponadto dodała,  
że owe oprocentowanie obligacji jest o wiele wyższe niż ewentualne oprocentowanie kredytu. 
 
Na posiedzenie przybył Radny Józef Medyński. 
 
Radny Jan Gładkow zapytał, czy w związku z zamianą obligacji na kredyt długoterminowy 
możliwa będzie w przyszłości wcześniejsza spłata kredytu. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek  odpowiedziała, że Bank dopuszczał taką możliwość 
bez dodatkowych opłat. Dodała, że odbyły się wstępne negocjacje i nie był przedstawiony 
projekt umowy. Jednak należy domniemać, że Bank pozostanie przy swoim stanowisku i 
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będzie możliwa wcześniejsza spłata kredytu długoterminowego. W momencie kiedy 
Powiatowi udałoby się zamienić obligacje na kredyt długoterminowy i jeżeli zaistnieje taka 
konieczność to o kwotę nowego kredytu długoterminowego zostanie pomniejszona transza z 
kredytu długoterminowego – 19.000.000,00 zł Będzie to uzależnione od warunków jakie 
zaproponuje Bank. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, czy zaciągnięcie kredytu długoterminowego na łączną 
kwotę 6.000.000,00 zł jest przy wyliczeniu 0,70% czy 0,90%. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że stawki zostały uśrednione, ponieważ 
do prognozy zadłużenia wskazywane było obciążenie z tytułu obligacji. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, w jakim terminie nastąpi zaciągniecie kredytu 
długoterminowego. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała,  że będzie to uzależnione od Banku, ale 
w jak najszybszym okresie. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, wg niego nie powinno się to stać w jak najszybszym okresie, 
ze względu na występujący krach w gospodarce, stopy procentowe idą w górę. Powzięcie w 
dzisiejszej sytuacji kredytu nawet długoterminowego jest bardzo niebezpieczne. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że obligacje są oprocentowane tak samo jak 
kredyt. Powiat ma WIBOR 6M i zjawisko, o którym mówił Radny Adam Nycz dotyczy 
zarówno obligacji jak i kredytu. Ponadto dodał, że trwające z Bankiem rozmowy odnoszą się 
do wysokości marży dla inwestora, a nie oprocentowania, na który Powiat nie ma żadnego 
wpływu. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że obawy Radnego Adama Nycza nie są wcale 
nieuzasadnione, ponieważ w momencie kiedy następuje na rynkach międzynarodowych 
moment pożyczania pieniędzy, zmiana stóp powoduje zmianę relacji pomiędzy 
poszczególnymi wskaźnikami WIBOR tzn. jeżeli jest presja na wzrost stóp procentowych 
zdarza się, że  stopy WIBOR 3M przekraczają wartości WIBOR 6M. Powiedział, że sam 
spadek marży jest korzystnym zjawiskiem oraz zapytał, czy takie zjawisko gdyby miało zajść 
w długiej perspektywie czasu nie zostanie zniwelowane lub w części zaprzepaszczone przez 
zmianę. Dodał, że w jego przekonaniu przy kredytach długoterminowych i takiej operacji 
bezpiecznym działaniem byłoby pozostawienie podstawy niezmienną i gdyby był to WIBOR 
6M, ponieważ nie spowoduje to różnicy w samej podstawie, natomiast ewidentnie Powiat 
skorzysta na marży. Przewodniczący dodał, że nie stanowi to w 100% pewnego rozwiązania, 
ponieważ w perspektywie 10 lat trudno jest cokolwiek oceniać,  jednak niewątpliwie plusem 
będzie fakt gdyby Zarządowi Powiatu udało się wynegocjować z Bankiem  warunki dot. 
obniżenia marży 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Bank sam nie proponował powiatowi  
WIBOR 3M to z własnych obserwacji na dzień dzisiejszy wydał się on korzystniejszy od  
WIBOR 6M. Dodał, że wymaga to jeszcze przeanalizowania i Bank jeżeli powiat 
zawnioskuje pozostawienie WIBOR 6 M to taki pozostanie. 

 
Przewodniczący Rafał Mucha zwrócił również uwagę na to, czy to że WIBOR jest 6M 
oznacza, że oprocentowanie jest zmieniane raz na 6 miesięcy, co stanowi czasem praktykę, 
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czy zmieniane jest częściej np. co miesiąc ale w oparciu o WIBOR 6M, ponieważ i taka 
praktyka jest stosowana. Rafał Mucha dodał, że warto byłoby uwzględnić powyższe. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że oszczędność w wysokości 
1.600.000,00 zł stanowi różnicę między wysokością marży, samo oprocentowanie zmienia się 
tak samo zarówno dla obligacji jak dla kredytu. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy wola wstępna wyrażona przez Bank jest 
podyktowania tym, że będą dodatkowo ponoszone opłaty z tytułu zamiany jednego 
zobowiązania na drugie, czy będzie jakaś prowizja z tego tytułu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na tym etapie prowadzonych rozmów 
nie było mowy o żadnych dodatkowych kosztach. Konkretnie ten Bank podjął z Powiatem 
rozmowy, ponieważ Powiat jest dla niego szanowanym klientem i wyraził wolę zamiany 
obligacji na kredyt długoterminowy. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że bardzo istotna w tym wszystkim będzie umowa 
kredytowa jaka będzie zawierana z Bankiem oraz zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik 
czy konwersją jest dodatkowa opłata za zamianę obligacji na kredyt długoterminowy, czy jest 
to bezopłatowe. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odnosząc się do wypowiedzi Starosty odpowiedziała, 
że na tym etapie prowadzonych z Bankiem rozmów nie było mowy o dodatkowych opłatach. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wcześniej została podjęta uchwała 
Rady Powiatu w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego. W ramach tego 
kredytu umowa została skonstruowana w taki sposób, że na wcześniejszy wykup obligacji 
musi zostać wyrażona zgoda przez Bank, który nie chce na to przystać. W związku z  chęcią 
obniżenia obsługę kredytu powstał projekt uchwały, który godzi się na zamianę obligacji na 
kredyt długoterminowy. Odnosząc się do kredytu konsolidacyjnego z Banku NORDEA S.A. 
powiedział, że Powiat płacił również prowizję, która od kwoty 19.000.000,00 zł wynosiła 
0,3% od kwoty uruchamianej każdorazowo transzy. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, co by się stało gdyby wcześniej nie zostały wykupione 
obligacje w Banku Ochrony Środowiska, tylko powiat zapłaciłby kredytem konsolidacyjnym 
w terminie. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że jeżeli Powiat zapłaci kredytem 
konsolidacyjnym w terminie oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego wyniesie 5,91%, 
natomiast obligacji powiatu będzie przekroczona 6%. Dodała, że z tego tytułu powiat traci, 
obligacje są wyżej oprocentowane niż kredyt. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, czy kredyt konsolidacyjny jest tańszy w porównaniu z 
kredytem przy konwersji. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że jeżeli udałoby się zachować 
wysokość marży 0,25% to będą one porównywalne, a nawet ten drugi może być mniejszy. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, czy WIBOR 3M będzie niższy niż 4,5 %. 
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że kredyt konsolidacyjny z Banku 
NORDEA S.A również jest wyliczony w oparciu o WIBOR 3 M + 0,8 % marża. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zwrócił się z prośbą do Skarbnik, aby podejmując decyzję w 
powyższym zakresie mieć na uwadze zapis z § 2 projektu uchwały tj. warunkiem zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego jest uzyskanie korzystniejszych warunków spłaty niż 
obowiązujące w przypadku obligacji. Dodał, że teoretycznie WIBOR 3M powinien być 
tańszy niż WIBOR 6M. Ponadto dodał, że niewątpliwie istotną rzeczą jest poziom marży i 
gdyby się udało realizować kredyt bez prowizji przygotowawczej wstępnych opłat byłby to 
duży sukces. 
 
Wniosek Komisji Budżetowej złożony przez Radnego Adama Nycza Nr BRZ.0053-7/2008  
z dnia 03 marca 2008 r.: 
 
Prośba do Zarządu Powiatu o zapoznanie Komisji Budżetowej, bądź Rady Powiatu   
w Gryfinie z treścią umowy kredytowej, zawieranej między Bankiem Ochrony Środowiska,  
a Powiatem Gryfińskim w sprawie konwersji obligacji na kredyt długoterminowy,  
przed jej podpisaniem. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie powyższy wniosek. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Radny Bolesław Paulski  zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji nt. kosztów poręczenia 
kredytu długoterminowego ponoszonych przez  Powiat Gryfiński. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wobec powyższego zaproponował zmianę treści 
projektu uchwały w § 2 tj. „Warunkiem zaciągnięcia kredytu długoterminowego jest 
uzyskanie korzystniejszych warunków spłaty niż obowiązujące w przypadku obligacji” 
poprzez dodanie sformułowania o następującej treści „i uzyskanie pozytywnej opinii Komisji 
Budżetowej” 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że jego zdaniem Komisja Budżetowa nie posiada w 
powyższej kwestii stosownych kompetencji. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że można ten zapis skonsultować z radcą 
prawnym. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu 

na rok 2008 (druk nr 9/XVII). 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedział, że w przedłożonym projekcie uchwały 
ustala się kwotę dochodów w wysokości 54.640.290,00 zł, które zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wydatki budżetu 
w łącznej kwocie zostały oszacowane na poziomie 62.205.841,06 zł Poinformowała,  
że planowany deficyt budżetu w wysokości 7.565.551,06 zł zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów o pożyczek  
z lat ubiegłych. W budżecie Powiatu ustala się również przychody w wysokości 
11.330.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.712.675,00 zł. W ogólnej kwocie 
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budżetu została utworzona rezerwa ogólna oraz celowa. Zgodnie z wytycznymi powyższy 
projekt uchwały zawiera ograniczenia z tytułu wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne na lata 2008-2010 w  wysokości 12.362.950,00 zł Dodała, że załączniki do 
projektu uchwały mówią o przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie. Wysokości przychodów w owym funduszu 
zostały skorygowane do stanów rzeczywistych. Również załącznik stanowi plan przychodów 
i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 
Poinformowała, że został wprowadzony zapis umożliwiający udzielenie zaliczek na 
sfinansowanie wydatków gotówkowych. Propozycja jest, aby zaliczka jednorazowo nie 
przekraczała kwoty 2.000,00 zł, termin rozliczenia wynosi 14 dni. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się do wydawanych przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową opinii w s prawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu 
Gryfińskiego w 2008 r., w sprawie prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 
publicznego Powiatu, czy też w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2008 r. powiedział, że w jego ocenie wydane 
pozytywnie  opinie są jednak zbyt powierzchowne. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że  Regionalna Izba Obrachunkowa  
w jednej z opinii wskazuje, że powiat znajduje się daleko poniżej granicy odnośnie zaciągania 
kredytu, ponieważ przy dochodach ponad 54.000,000,00 zł teoretycznie w 60% mógłby być 
zadłużony. Dodał, że trochę inaczej przedstawia się sytuacja ze spłatą zadłużenia, ponieważ 
wskaźnik w ciągu roku nie może przekroczyć granicy 15 %. Ponadto dodał, że może wystąpić 
takie zagrożenie dla Powiatu, w przypadku kiedy  faktycznie stopy procentowe będą bardzo 
rosły. Natomiast Zarząd Powiatu czuwa, aby nie dopuścić do takiej sytuacji,  
stąd też propozycja zamiany obligacji na kredyt długoterminowy. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha odczytał fragment opinii odnośnie prognozy długu 
wystawionej przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej o następującej treści: 
łączna kwota długu publicznego planowana na koniec każdego roku w latach 2007-2039 nie 
przekracza 60% dochodów, co jest zgodne z art. 170 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach 
publicznych. Również łączna kwota przypadających do spłaty w każdym  roku budżetowym rat 
zadłużenia nie przekracza 15 %  na dany rok budżetowy dochodów, co jest zgodne  
z przepisem art. 169 ust. 1 cytowanej ustawy o finansach publicznych, a prognozowane przez 
powiat obciążenie budżetu długiem publicznym zgodnie z art. 169 i 170 cytowanej ustaw  
o finansach publicznych należy uznać za dopuszczalne 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że planowane na rok bieżący dochody 
kształtują się na poziomie 54.640.290,00 zł, na które składają się dochody własne w postaci 
udziału w podatkach od osób fizycznych, sprzedaży majątku. Ponadto na dochody składa się  
subwencja ogólna oraz dotacje. Starosta odnosząc się do sprzedaży majątku powiedział,  
że w roku bieżącym planowana jest sprzedaż nieruchomości po Powiatowym Zarządzie Dróg 
w Moryniu, w Daleszewie oraz w Baniach. Na kolejne lata planowane jest przygotowanie 
nieruchomości w Mieszkowicach, polegające na wydzieleniu działki przy Technikum 
Rolniczym, w Trzcińsku-Zdroju podzielenie działki przy domu pomocy społecznej. Starosta 
dodał, że dochód ze sprzedaży nieruchomości może wpłynąć na realizację zadań 
budżetowych. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, co w przypadku kiedy nie uda się sprzedać 
powyższych nieruchomości. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w przypadku kiedy sprzedaż 
nieruchomości nie dojdzie do skutku zostanie wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych, która 
na dzień dzisiejszy wynosi około 6.000.000,00 zł.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się do deficytu budżetu Powiatu, który w części 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających rozliczeń kredytów i pożyczek  
z lat ubiegłych w kwocie 3.300.000,00 zł powiedział, że przedstawia się on dosyć groźnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do źródeł pokrycia deficytu 
powiedział, że zostało to jasno zdefiniowane w projekcie uchwały budżetowej. W części  
deficyt jest  z kredytu, który w rezultacie wpisany jest w budżecie jako dotacja dla służby 
zdrowia. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek dodała, że w budżecie w dziale Ochrona zdrowia 
została zabezpieczona kwota w wysokości 5.235.000,00 zł, która wpłynęła na deficyt. 
Dodała, że włączona ostatnio kwota 1.300.000,00 zł powiększyła wydatki majątkowe  
w Starostwie Powiatowym i ta kwota znajduje pokrycia w nadwyżce. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, ze w momencie kiedy nie dojdzie do sprzedaży 
nieruchomości automatycznie wzrasta deficyt, ponieważ są wydatki, które trzeba pokryć,  
a powiat nie ma źródeł ich finansowania. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zakładając wykonanie 100% 
wydatków, jakie Powiat planuje zrealizować, a nie realizuje z jakichkolwiek przyczyn,  
to faktycznie aby zrealizować sprzedaż w 100%, musiałby wzrosnąć deficyt o kwotę 
sprzedaży - 2.600.000,00 zł. Dodał, że możliwe jest wprowadzenie do budżetu środków w tej 
wysokości, jako nadważka z lat ubiegłych. 
  
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał dlaczego takie działania nie zostały podjęte. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w momencie kiedy był planowany 
budżet tj. w listopadzie nikt nie posiadał takiej wiedzy, że nadwyżka będzie w takiej 
wysokości. Ponadto takie działania nie zostały podjęte z ostrożności, a także z tego względu, 
iż przepisy prawa nie nakazują wprowadzania do budżetu całej nadwyżki. Dodał,  
że w momencie, kiedy zostałaby ona wprowadzona do budżetu mógł pojawić się problem dot. 
tego, że również mogłoby nie dojść do sprzedaży, a tak przynajmniej nadwyżka stanowi 
formę zabezpieczenia. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, jaka jest struktura nadwyżki i skąd pewność, że taka 
będzie. Ponadto zapytał na czym zaoszczędzono te środki. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wynika ona ze sprawozdań Rb-28, 
Rb-27 Rb-23, które czekają obecnie na weryfikację w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
Szczecinie. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że  w ubiegłym roku w budżecie 
Powiatu były zaplanowane środki na planowane kupno nieruchomości od Banku PKO BP 
położonej przy ul. 11 Listopada w Gryfinie w wysokości 1.300.000,00 zł, które w rezultacie 
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nie doszło do skutku. Dodała, że w pod koniec grudnia ubiegłego roku zostały wpłacone 
środki przez ZEDO S.A. w kwocie 725.000,00 zł, które nie zostały zrealizowane oraz 
pozostały środki na rachunku kredytu inwestycyjnego w Banku Ochrony Środowiska. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, skąd taka duża nadwyżka i jej różnica w odniesieniu do 
danych przedstawianych w listopadowych materiałach. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że głównie wynika on z planowanego  
zakupu nieruchomości od Banku PKO BP, do którego w rezultacie nie doszło. Ponadto w 
związku z trwającą inwestycją w Chojnie i pojawiającymi się fakturami. 
 
Radny Adam Nycz odnosząc się do § 13 ust. 1 projektu powyższego projektu uchwały 
zapytał, czy nie powinna zostać podana suma do jakiej zaciągania w postaci kredytów,   
pożyczek itp. upoważnia się Zarząd Powiatu. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powołując się na § 9 ust. 1 projektu powyższego 
projektu uchwały odpowiedziała, że limit z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 
kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi do 
kwoty 3.000.000,00 zł. 
 
Radny Jan Gładkow zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie w § 13 zapisów  ust 2 i 3. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że Zarząd posiada uprawnienia  
do dokonywania przeniesień miedzy rozdziałami- ust. 2, natomiast w ust. 3 jest mowa o tym, 
że Zarząd może upoważnić kierowników jednostek do dokonywania zmian w obrębie swoich 
rozdziałów tylko i wyłącznie między konkretnymi paragrafami. Dodał, że Zarząd Powiatu nie 
ma uprawnień co do przenoszenia wydatków w odniesieniu do działów, natomiast kierownicy 
jednostek organizacyjnych mogą zostać wyposażeni w możliwość dokonywania przeniesień 
między paragrafami. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że w momencie kiedy nie wzięłoby się wirtualnych 
pieniędzy na kupno nieruchomości od Banku PKO BP to wtedy byłoby mniejsze zadłużenie. 
Dodał, że pieniądze zostały wprowadzone do budżetu tylko nie ma ich faktycznie jako dobra, 
jest jedynie  zapis mówiący o tym, że można z nich skorzystać.  Ponadto dodał, że należy 
sobie zadać pytanie ile powiat ma pieniędzy, a jaką posiada możliwość ich wykorzystania. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dochody powiatu zostały oszacowane 
na poziomie 54.640.290,00 zł minus środki pochodzące ze sprzedaży jako środki wirtualne 
ponieważ ich fizycznie nie ma. 
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, że jeżeli na początku zostało przyjęte niepowodzenie 
odnośnie sprzedaży. Jeżeli Zarząd Powiatu nie jest pewny środków pochodzących  
ze sprzedaży nieruchomości wiadome jest, że deficyt będzie większy. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie może do końca zgodzić się  z tą 
wypowiedzią, ponieważ kiedy w ubiegłym roku  był przejmowany budżet po poprzednikach 
nie było wiadomo, czy uda się zrealizować wszelkie założenia. Dodał, że do przygotowanych 
na sprzedaż nieruchomości mogą być trzykrotnie poddawane przetargom. Odnosząc się do 
wydatków budżetu, a następnie do działu Administracja publiczna powiedział, że w stosunku 
do ubiegłorocznego budżetu zmieniła się klasyfikacja, sposoby przekazywania środków. W 
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zeszłym roku powiat przekazywał dotację jednemu domu pomocy społecznej prowadzonemu 
przez stowarzyszenie, obecnie już trzem.  W wydatkach majątkowych zostały zabezpieczone 
środki w wysokości 2.662.950,00 zł przeznaczone na inwestycję w SOSW w Chojnie, na 
inwestycje na ul. Łużyckiej w Gryfinie. Ponadto na zakup nieruchomości od Banku PKO BP i 
przeniesienie do tych pomieszczeń niektórych wydziałów Starostwa Powiatowego 
szczególnie Wydziału Komunikacji i Transportu oraz na wykonanie parkingów przy ul. 9 
Maja w Gryfinie, na które obecnie jest opracowywany projekt. Odnosząc się do działu 
Oświata i wychowanie powiedział, że wydatki w nim ujęte zostały zaplanowane na podstawie 
wykonań z 2007 r., czyli na tym poziomie zostały szkołom stworzone nadwyżki, które w I 
rzędzie uwzględniają częściowe zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli. Poinformował, że 
nadwyżka pojawiła się w związku z tym ,że przyjmując w ten sposób konstrukcję budżetu 
wszystkie szkoły korzystały z możliwości stypendiów, które również wchodziły w budżety 
szkół. Dodał, że w momencie kiedy zbilansowaniu ulęgną podwyżki dla nauczycieli będzie 
można w szerszym zakresie rozpocząć remonty. Starosta powiedział, że na drogi publiczne 
powiatowe zostały przewidziane środki w wysokości 3.046.162,00 zł plus środki z PFOŚiGW 
w Gryfinie. Poinformował, że środki, które za czasów funkcjonowania Powiatowego Zarządu 
Dróg były przeznaczane na wynagrodzenia i częściowe utrzymanie bazy obecnie zostały 
przeznaczone na drogi. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek rozpoczęła omawianie wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego wg działów ujętych w załączniku nr 2 projektu uchwały. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do działu Leśnictwo powiedział,  
że starostwo powiatowe jest odpowiedzialne za kontrolowanie lasów prywatnych. W związku 
z tym, że na terenie powiatu znajdują się takie lasy, ale nie posiada służb specjalistycznych 
umowy zawierane są z poszczególnymi nadleśnictwami, które w ramach środków 
zabezpieczonych w budżecie tj. 20.000,00 zł wykonują obowiązki. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek kontynuując powiedziała, że w dziele Transport  
i łączność dotacje w kwocie 646.162,00 zł zostały przeznaczone dla gmin, zgodnie  
z zawartymi porozumieniami, natomiast kwota 650.000,00 zł przeznaczona została  
na  wydatki majątkowe w tym: 500.000,00 zł przeznaczona jest na realizację projektu  
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 150.000,00 zł została zaplanowana  
na współfinansowanie inwestycji z Gminą Mieszkowice. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, że Zarząd Powiatu podpisał umowy 
na 2 przetargi. Pierwszy dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego w gminach: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój gdzie 
naprawa nawierzchni odbywa się tylko metodą na zimno. Drugi dot. remontu cząstkowego 
grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w w/w gminach. Dodał, że część przetargów 
zostało już rozstrzygniętych w ubiegłym roku z tym, że prace będą realizowane dopiero teraz 
ze względu na okres zimowy. W Gminie Chojna został rozstrzygnięty przetarg  
na ul. Owocową. Ponadto została zawarta umowa na wykonanie parkingu przy ul. 9 Maja  
w Gryfinie, opracowywana jest dokumentacja techniczna na wykonanie chodniku w m. Piaski 
Gmina Cedynia. Również z tą Gminą trwają pertraktacje na wykonanie nakładki na odcinku 
Czachów-Łukowice. Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu jest obecnie w procedurze 
przetargowej na położenie nowej nakładki na  ul. Kościelnej w Gryfinie. Dodał, że w tym 
roku należy wykonać wszelkie remonty bieżące, aby w kolejnym móc skupić się na realizacji 
większych inwestycji. 
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w dziale Turystyka zadania 
prowadzone są przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,  
na które zabezpieczone zostały środki  w kwocie 13.000,00 zł w tym 3.000,00 zł w formie 
dotacji przeznaczonej podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, że kwota 3.000,00 zł stanowi dotację 
w związku z organizowanymi rajdami, natomiast pozostałe środki nie zostały jeszcze 
rozdysponowane na konkretne cele. Dodał, że powstał zamysł wydawania w przyszłości 
album tematycznych odnoszących się do terenu powiatu. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że dział Gospodarka mieszkaniowa 
związany jest z funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego realizującego zadania w zakresie nadzoru, administrowania 
nieruchomościami zarówno powiatowymi jak i Skarbu Państwa. W wydatkach majątkowych 
została zabezpieczona kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie planowanej 
dokumentacji technicznej na inwestycje w Nowym Czarnowie. Dodała, że do działu pn. 
Działalność usługowa zaliczane są prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 694.165,00 zł 
z czego środki przeznaczone są w znacznym stopniu na wynagrodzenia oraz pochodne od 
wynagrodzeń. Ponadto rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 
41.000,00 zł i rozdział Nadzór budowlany – 270.000,00 zł. W dziale Administracja kwota 
156.000,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania 
zlecone, kwota 301.000,00 zł związana jest z funkcjonowaniem Rady Powiatu, natomiast 
kwota 8.687.050,00 zł zabezpieczona w rozdziale Starostwa Powiatowe w większym stopniu 
przeznaczona została na wynagrodzenia, a  na wydatki majątkowe powyższego rozdziału 
składać się będzie w kwocie 1.300.000,00 zł planowany zakup nieruchomości od Banku PKO 
BP, w kwocie 80.000,00 zł modernizacja całej sieci komputerów oraz zostały uwzględnione 
tutaj środki potrzebne na modernizację i usprawnienie systemu POJAZD oraz na planowaną 
inwestycję związaną z internatem ZSP Nr 2 w Gryfinie (1.282.000,00 zł). Ponadto dodała,  
że Komisje poborowe stanowią zadanie obce. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, czy planowane są podwyżki dla pracowników Starostwa 
Powiatowego. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że kwota wynagrodzeń została 
oszacowana na poziomie mniejszym niż w ubiegłym roku. Dodała, ze trudno mówić  
o procentowej podwyżce natomiast kwota środków z tytułu oszczędności wynikająca  
ze zmniejszenia zatrudnienia to rekompensuje. 
 
Radny Józef Medyński zapytał, o ile osób została pomniejszona kadra pracownicza  
w Starostwie Powiatowym. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że było 135 osób obecnie jest 110. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, jakie są plany na rok bieżący odnośnie zatrudnienia  
i wynagrodzenia pracowników. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że właściwie zostały dokonane 
wszelkie zmiany w tych zakresach. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek zmiany będą miały  
one charakter kosmetyczny. 
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Posiedzenie opuścił Radny Bolesław Paulski. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, co mieści się pod promocją jednostek samorządu 
terytorialnego. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że kwota 7.000,00 zł stanowi koszty 
wynagrodzeń, 1.100,00 zł pochodne od nich, natomiast pozostała kwota jest przeznaczona  
na promocję powiatu. W roku ubiegłym środki finansowe były przeznaczone na fundowane 
dla uczniów nagrody za udział w konkursach, puchary, promocyjne broszurki, również 
statuetki Bociana. Ponadto Skarbnik omówiła zgodnie z przedstawionymi informacjami  
w zał. nr 2 w/w projektu uchwały dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, obsługa publiczna długu publicznego, różne rozliczenia. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, od czego suma rezerw ogólnych nie może być wyższa. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że nie może być wyższa niż 1% 
planowanych wydatków. Dodała, że w dziale Oświata i wychowanie zaplanowane wydatki 
inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji 
technicznej dot. adaptacji budynku przy DPS w Nowym Czarnowie na potrzeby Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gryfinie. Dodała, że w tym, że dziale mieści się również rozdział  
dot. Dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w którym zostały zabezpieczone środki  
w kwocie 74.096,00 zł oraz Pozostała działalność w skład którego wchodzą środki 
przeznaczone na fundusz zdrowotny, na przyznawanie nagród z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy Pani Skarbnik otrzymuje jakiekolwiek informacje z MEN  
w sprawie podwyżek dla nauczycieli. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że z informacji jakie posiada 
planowane jest zwiększenie subwencji oświatowej w zakresie planowanych podwyżek  
dla nauczycieli, z tym że podwyżki oszacowane zostały nie na  10%  tylko 9,6%. Odnosząc  
się do działu Ochrona zdrowia powiedziała, że kwota 1.200.000,00 zł została przeznaczona 
na SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie będący w Likwidacji, obecnie prowadzonego przez 
Pana Jerzego Piwowarczyka. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że bez względu na to, czy będzie 
powołana spółka czy też nie, środki te zostaną przeznaczone na spłatę długu. Dodał, że kwota 
ta i tak jest za mała, ponieważ dług jaki powstał wynosi 3.200.000,00 zł.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, kiedy planowane jest rozpoczęcie działalności 
spółki. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zależy to głównie od Rady 
Nadzorczej, ale Zarząd Powiatu chciałby, aby Rada Nadzorcza dokonała wyboru prezesa  
w takim czasie, aby spółka mogła rozpocząć swoją działalność od 1 kwietnia br. Dodał,  
że na dzień 30 czerwca br. planowane jest zakończenie restrukturyzacji SPZZOZ. Ponadto 
dodał, że kwota  4.000.000,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę dług Starego ZOZ-u  z tym, 
że w tej kwocie około 200.000,00 zł jest przeznaczone na bieżące funkcjonowanie 
Likwidatora SPZZOZ. Starosta poinformował, że planowane jest nie wydanie całej kwoty 
4.000.000,00 zł z uwagi na to, że prowadzone są negocjacje odnośnie umarzania odsetek. 
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Oprócz tego, cześć wierzycieli nie podejmuje rozmów i istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że można ich potraktować jako podmioty, które przestały istnieć lub pogubiły się w swoich 
rozliczeniach. Dodał, że w większości wyroki sądowe zostały wykonane. Ponadto dodał, że 
zamiarem zakończenia likwidacji jest założenie lokaty pod ewentualnych wierzycieli, którzy  
w przyszłości się zgłoszą. Lokata powinna funkcjonować aż do momentu okresu 
przedawnienia. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek kontynuując powiedziała, że w dziele Pomoc 
społeczna  w rozdziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze zostały zabezpieczone środki  
na budżety dwóch domów dziecka tj. w Chojnie i w Trzcińsku-Zdroju, jak również środki 
przeznaczone na dotację dla Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” oraz dla 
dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem Powiatu 
Gryfińskiego. W rozdziale Domy pomocy społecznej został uwzględniony plan budżetowy 
DPS w Nowym Czarnowie jak również dotacja dla trzech obecnie funkcjonujących domów 
pomocy społecznych prowadzonych przez stowarzyszenia oraz w wydatkach majątkowych 
zaplanowana kwota na poziomie 250.000,00 zł związana z planowaną inwestycją w DPS  
w Nowym Czarnowie – osiąganie wymaganych standardów. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy są już widoczne efekty finansowe w związku  
z przekazaniem dwóch domów pomocy społecznej do prowadzenia stowarzyszeniom. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że obecnie tym domom pomocy 
społecznej powiat przekazuje środki jakie z kolei przekazuje Wojewoda na pensjonariuszy 
umieszczonych w jednostce przed 2004 r. Kwota w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła  
o 63,00 zł na każdą osobę, natomiast pozostała część pozyskiwania środków leży  
w gestii stowarzyszenia. Dodała, że powiat będzie również starał się pomagać.  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że efekt nie będzie jeszcze taki 
widoczny. Dodał, że w ostatnim czasie została podniesiona stawka najniższego 
wynagrodzenia dla DPS w Nowym Czarnowie. Poinformował, że została stworzona 
możliwość pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, ale również powiat będzie starał 
im się pomagać. Odnosząc się do DPS w Nowym Czarnowie powiedział, ze istniej zamysł 
aby w przyszłości również ten dom został prowadzony przez stowarzyszenie, Jednak wymaga 
to czasu i poprawy sytuacji finansowej, ponieważ w tym domu znajdują się w większości 
pensjonariusze, którzy przebywają w placówce na starych zasadach i środki na ich utrzymanie 
pochodzą z przyznawanej dotacji, (średnia krajowa) od Wojewody, która nie pokrywa  
się z faktycznym miesięcznym utrzymaniem pensjonariusza. Na innych zasadach funkcjonuje 
stowarzyszenie w Trzcińsku-Zdroju i w Dębcach, które posiadają w większości 
pensjonariuszy na nowych zasadach, gdzie płatnikiem jest gmina, która w większej części 
przekazuje na 1 pensjonariusza środki w wysokości po faktycznych kosztach ustalonych  
w danym roku. 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek kontynuując powiedziała, że dla rodzin zastępczych 
została zabezpieczona kwota w wysokości 1.823.497,00 zł  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy jest zauważalny rozwój powstawania rodzin 
zastępczych. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że w ubiegłym roku powstała tylko  
1 rodzina zastępcza, 2 były przygotowywane w formie szkoleń.  
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka wyjaśniła, iż są dwa rodzaje rodzin zastępczych tzw. 
spokrewnione i zawodowe. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że rodziny zastępcze zawodowe cieszą się 
mniejszym uznaniem i słabo się sprawdza jako instytucja. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek kontynuując powiedziała, że plan wydatków  
dla Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie został oszacowany na poziomie 452.987,00 zł 
pod nazwą Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 
interwencji kryzysowej kryje się funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
Realizowane przez niego zadania polegają na pracy m.in. ze sprawcami przemocy w rodzinie, 
na udzielaniu porad specjalistycznych. W Pozostałej działalności mieści się dotacja dla firmy 
OZIR z przeznaczeniem na utworzenie 2 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto 
omówiła dział dot. pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, jak wygląda sytuacja odnośnie wydawania opinii  
o orzekaniu niepełnosprawności z uwagi na zaległości. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że wszelkie zaległości zostały 
uregulowane i opinie wydawane są na bieżąco. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do Powiatowego Urzędu Pracy 
powiedział, że zwiększeniu uległy wydatki o kwotę 193.000.000,00 zł w związku  
z wymaganiami standaryzacji jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy  
w  Gryfinie usług pośrednictwa pracy. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odnosząc się do działu Edukacyjna opieka 
wychowawcza powiedziała, że kwota w wysokości 70.000,00 zł  została przeznaczona  
dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie. Dodała, ze na internaty i bursy 
szkolne została zaplanowana kwota 1.100.325,00 zł, które znajdują się przy ZSP Nr 2  
w Gryfinie, przy ZSP nr 2 w Chojnie oraz dysponuje nimi Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Chojnie. Ponadto dodała, że w tym rozdziale została zaplanowana kwota 
10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dot. adaptacji budynku internatu przy 
ZSP Nr 2 w Chojnie na potrzeby usamodzielniania wychowanków domów dziecka. 
Poinformowała, że w ramach Edukacyjnej opieki wychowawczej kwota 18.628,00 zł została 
zabezpieczona na dokształcanie i doskonalenie nauczyciel w zakresie zadań związanych  
z opieką wychowawczą. Ponadto w wydatkach majątkowych kwota 3.000.000,00 zł została 
przeznaczona na kontynuacje inwestycji w SOSW w Chojnie. Odnosząc się do rozdziału 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska powiedziała, że obie kwoty zaplanowane  
w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód i Ochrona powietrza atmosferycznego  
i klimatu realizowane są w ramach zawartej umowy i stanowi 3 transzę dotacji  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona  na badania czystości wód 
i powietrza na terenie Powiatu Gryfińskiego. Ponadto omówiła dział odnoszący  
się do Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i Kultury fizycznej i sportu. Odnosząc  
się do przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2008 r. powiedziała,  
że przychody zostały oszacowane na kwotę 11.300.000,00 zł w tym 8.000.000,00 zł stanowi 
transza  kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na spłatę zobowiązań SPZOZ Szpital 
Powiatowy  w Gryfinie w Likwidacji i SPZZOZ w Gryfinie w Likwidacji oraz  kwota  
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na poziomie 3.300.000,00 zł jako nadwyżka wolnych środków pieniężnych w rachunku 
bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
 
Posiedzenie opuścił Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek kontynuując powiedziała, że rozchody budżetu 
związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów lub wykupem wyemitowanych 
obligacji. W roku bieżącym planowany jest wykup wyemitowanych przez powiat obligacji  
w kwocie 2.000.000,00 zł, spłaty kredytów wynosić będą 1.712.675,00 zł. Skarbnik Powiatu 
omówiła limity wydatków Powiatu Gryfińskiego na wieloletnie programy inwestycyjne 
realizowane w latach 2008 i kolejnych. Odnosząc się do planu przychodów i wydatków 
PFOŚiGW  powiedziała, że uległ on zmianie. Wobec powyższego został uaktualniony stan 
środków obrotowych na początek roku, który wynosi 1.291.453,00 zł. Dochody oszacowane 
są na poziomie 700.000,00 zł, co w sumie daje przychody w wysokości 1.991.453,00 zł. 
Dodała, że wydatki zostały zaplanowane na kwotę 1.988.300,00 zł, przeznaczone na zadania  
z zakresu poprawy ogólnie ochrony środowiska. Stan środków obrotowych na koniec roku 
planowany jest na kwotę 3.153,00 zł. Izabela Świderek przechodząc do omawiania planu 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym Powiatu Gryfińskiego w 2008 r. powiedział, że przychody oszacowane 
zostały na poziomie 680.000,00 zł, natomiast wydatki – 660.000,00 zł, z czego najwięcej 
środków wynoszą dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących  
dla jednostek sektora finansów publicznych. Następnie omówiła dotacje podmiotowe 
udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że prognoza długu publicznego nie przedstawia 
się najgorzej poza okresem przewidywanego jego wykonania, które będzie trwało do 2039 r. 
Dodał, że nieciekawie przedstawia się przyszły rok ze względu na wskaźnik rocznej spłaty 
łącznego zadłużenia do dochodu, który wynosić będzie 14,6 % i zbliża się do granicy 15%. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w momencie kiedy w tym roku 
zostaną zmienione warunki spłaty będą one skutkowały innym wskaźnikiem w roku 
przyszłym 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy nie powinny być zaktualizowane opinie  
z Regionalnej Izby Obrachunkowe, w związku z tym, że zmianie uległ projekt budżetu oraz 
zapytał, jak to się ma do ustawy o finansach publicznych. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała przecząco i dodała, że opinie będą 
wydawane po przedłożeniu już uchwały z załącznikami.  
 
Radny Jan Gładkow zwrócił uwagę na drobne błędy techniczne pojawiające  
się w omawianym projekcie uchwały. 
 
Komisja Budżetowa wspólnie zdecydowała, że Radny Jan Gładkow po posiedzeniu komisji 
wskaże Pani Skarbnik miejsca występujących błędów. 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(ze zmianami w części opisowej) 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu 
Gryfińskiego do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „DIROW” – 
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 2/XVII) 

 
Radny Piotr Waydyk powiedział, że Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania -
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich jest obecnie w fazie rejestracji  
w Krajowym Rejestrze Sądowym, trwa to już od 3 tygodni i dodał, że instytucją opiniująca 
dla KRS będzie Urząd Marszałkowski. Ponadto dodał, że powyższy projekt uchwały  
ma charakter intencyjny, ponieważ aby formalnie stać się członkiem stowarzyszenia  
musiałby być zatwierdzony statut, który jest w fazie rejestracji w KRS. Polskie 
prawodawstwo odnoszące się do stowarzyszeń mówi, że podmioty-osoby prawne powinny 
być tylko członkami wspierającymi natomiast w tym przypadku jest inaczej, ponieważ akty 
unijne i ustawa o rozwoju obszarach wiejskich mówi o zrównaniu podmiotów fizycznych  
i prawnych. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, jaką rolę w powyższym stowarzyszeniu będzie pełnił 
Powiat Gryfiński.  
 
Radny Piotr Waydyk odpowiedział, że Powiat będzie odgrywał dla stowarzyszenia zarówno 
rolę sponsorską jak i inspirującą. Celem Lokalnej Grupy Działania jest współpraca pomiędzy 
sektorem publicznym, gospodarczym i społecznym, a także pozyskiwanie środków  
na realizację wypracowanych i przyjętych przedsięwzięć. Dodał, że w przypadku tejże 
Lokalnej Grupy Działania będą  do 2013 r. możliwe do pozyskania środki  w granicy około 
10.000.000,00 zł przeznaczone na różne projekty. Poinformował, że Lokalna Grupa Działania 
praktycznie pokrywa się z terenem Powiatu Gryfińskiego, ponieważ chęć uczestnictwa 
zgłosiło 8 na 9 gmin. Władze Gminy Trzcińsko-Zdrój chcą przystąpić do grupy myśliborskiej, 
natomiast część społeczeństwa chce zostać w Powiecie Gryfińskim. Ponadto dodał,  
że do DIROW zgłosiły się dwie gminy z poza terenu Powiatu Gryfińskiego tj. Gmina Bielice 
i Gmina Kozielice z tego względu, że taka inicjatywa nie powstała w Powiecie Pyrzyckim.  
 
Radny Jan Gładkow zapytał, jakie konsekwencje z tytułu przystąpienia Powiatu 
Gryfińskiego do powyższego stowarzyszenia poniesie budżet powiatu. 
 
Radny Piotr Waydyk odpowiedział, że będą płacone składki, których wysokość pierwotnie 
została przyjęta na 0,10 zł od jednego mieszkańca. 
 
Radny Józef Medyński zapytał, o skład zarządu stowarzyszenia. 
 
Radny Piotr Waydyk odpowiedział, że w zarządzie zasiada 9 osób w tym, senator Jan 
Olech, Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Piotr Paczkowski, Wójt Gminy 
Banie Teresa Sadowska, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Maciej Szabałkin, 
Działaczka Koła Gospodyń Wiejskich w Mieszkowicach Zofia Szeremeta, Przedsiębiorca  
z Gminy Bielice Piotr Wilczyński, Przedsiębiorca z Gminy Cedynia Tomasz Serwie, on sam. 
Dodał, że w Komisji Rewizyjnej zasiada Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie  
Henryk Kaczmar. 
 
Radny Józef Medyński zapytał, jakie ma znaczenie wstąpienie Powiatu Gryfińskiego  
do powyższego stowarzyszenia, skoro należą do niego przedstawiciele praktycznie każdej  
z gmin na terenie powiatu. 
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że przy składaniu wniosków unijnych 
często brane jest pod uwagę, kto jest członkiem takiej Lokalnej Grupy Działania.  
 
Radny Piotr Waydyk poinformował, że nie została powołana jeszcze Rada, której skład 
opierałby się min. na 40 % mężczyzn lub kobiet. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, jakie konsekwencje z tytułu przystąpienia Powiatu 
Gryfińskiego do stowarzyszenia poniesie budżet powiatu. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że powiat będzie płacić składki  
w wysokości 0,10 zł  za 1 mieszkańca wszystkich gmin z terenu powiatu poza miastem 
Gryfino i stanowi to kwotę około 6.000,00 zł. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, o to na co dokładnie można będzie przeznaczyć środki. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że środki będą mogły być 
przeznaczane jako forma dofinansowania do  np.  wykonywania elewacji na zabytkowych 
budynków, ponieważ tym samym poprawiany jest wygląd estetyczny obiektu jak i danej 
okolicy, w której się on znajduje. Ponadto środki mogą być przeznaczone na wyposażenie i 
remonty świetlic wiejskich, wspomaganie kół gospodyń wiejskich, na otwarcie działalności 
gospodarczej. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, kto będzie decydował o tym, na co mają zostać 
przeznaczane środki. 
 
Radny Piotr Waydyk odpowiedział, że będzie o tym decydować rada, która będzie składała 
się wg statutu od 11 do 15 członków. 
 
Radny Sławomir Terebecki powiedział, że jego zdaniem warta jest inicjatywa przystąpienia 
przez powiat do stowarzyszenia i włożenia przez niego sugerowanej kwoty tj. 6.000,00 zł. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że według niego również stowarzyszenie 
ma szansę odnieść sukces, chociażby ze względu na osoby, które podjęły się uczestnictwa w 
tych działaniach. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powyższy projekt uchwały wpisuje 
się w program pomocy stowarzyszeniom i ma charakter intencyjny. Stanowi to szanse na 
uaktywnianie społeczności zamieszkującej Powiat Gryfiński w różnych dziedzinach 
stowarzyszeń które, następnie przerodzą się w konkretne programy i możliwości 
pozyskiwania środków. Dodał, że jest to uzupełnienie do programu RPO, do którego 
stowarzyszenia mogą również występować o środki. 
 

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

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2007 r. (druk 
nr 3/XVII).  
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Radny Jan Gładkow wskazał w załączniku do projektu uchwały błędy natury technicznej jak 
 i merytorycznej. W związku z powyższym Starosta Gryfiński postanowił wycofać druk  
z porządku obrad na XVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Komisja nie zajęła stanowiska nad przedstawionym projektem uchwały. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w spawie określenia zadań 

realizowanych ze środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania  
w 2008 r. (druk nr 4/XVII). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że do zadań powiatu należy 
dofinansowywanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. 
Dodał, że co roku Rada Powiatu podejmuje uchwałę w tym zakresie . Na jej podstawie PCPR 
i PUP realizuje zadania ze środków PFRON. Zakresy zadań na jakie można wydatkować 
środki zostały wyszczególnione na podstawie ustawy. Z zakresu rehabilitacji społecznej 
można wyróżnić następujące zadania na jakie przekazywane są środki: turnusy 
rehabilitacyjne, likwidacja barier architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zwrócił się z prośbą o to, aby Wydział Architektury  
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie bardziej zwracał uwagę na zapobieganiu 
barierom architektonicznym w wydawanych pozwoleniom na budowę.   
 

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

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XVII). 
 

Radny Piotr Waydyk zapytał, czy wartość nieruchomości drogowej wynosić będzie 
11.000,00 zł. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała do tej kwoty należy dodać koszty 
przygotowania i ogłoszenia. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że do  projektu uchwały będzie musiał 
zgłosić autopoprawkę, ponieważ nie została wskazana osoba, na którą rzecz zostaje zbyta 
nieruchomość, a zgodnie z zasadami legislacji, jeżeli zbycie nieruchomości następuje  
w drodze bezprzetargowej musi być ona wskazana. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny 
nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 6/XVII). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że uchwała w tym zakresie została  
już podjęta i dlatego stanowi ona załącznik do powyższego druku. Dodał, że Burmistrz 
Miasta i Gminy Gryfino zwrócił się z ustnym wnioskiem o zmiany w uchwale polegające  
na  doprecyzowaniu celu, na który nieruchomości zostaną darowane poprzez dodanie  



 17

do pierwotnych zapisów w § 1 ust. 2  tj. „Darowizna nieruchomości, o których mowa w ust. 1 
następuje na cel publiczny, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami – utrzymanie dróg publicznych” sformułowania „lub w przypadku 
przebudowy bądź zmiany trasy przebiegu drogi na cele określone w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego”, ponieważ gmina realizując zapisy z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dokona przebudowy ulic: Słowiańskiej i Targowej oraz 
wyznaczy nowe trasy. Bez dodania zapisu mógł powstać problem takiej natury,  iż w innym 
przypadku Gmina musiałaby zapłacić Powiatowi za nieruchomość, a jest ona przekazywana 
nieodpłatnie Gminie, ponieważ przekazywana jest na cel publiczny. Bez tego zapisu nie jest 
to jednoznaczne, ponieważ część drogi  ma zostać przeznaczona na cele komercyjne. 
 
Radny Jan Gładkow zwrócił uwagę na treść ostatniego zdania w uzasadnieniu  
do powyższego projektu uchwały i zwrócił się z prośbą o jego poprawienie, ze względu  
na niezrozumiałą treść zdania. Ponadto w przed ostatnim wierszu drugiego akapitu treści 
uzasadnienia zwrócił uwagę na słowo „pozostawia”, które w kontekście całego zdania 
powinno brzmieć „pozostawiają”. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wskazane zdanie zostanie zmienione 
ze względu na jego niezrozumiałą treść. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii Rady 

Powiatu w Gryfinie odnośnie zmiany przebiegu granic administracyjnych Gminy 
Stare Czarnowo (druk nr 7/XVII). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wójt Gminy Stare Czarnowo zwrócił 
się do Rady Powiatu w Gryfinie o wyrażenie opinii odnośnie zmiany przebiegu granic 
administracyjnych powyższej  Gminy w jak najszybszym terminie, ponieważ ustawowo 
wnioski w tym zakresie składa się do Rady Ministrów do 31 marca. Wójt zmiany uzasadnia 
chęcią uregulowania spraw dla 108 mieszkańców, którzy bliżej mają do Szczecina  
niż do okręgu wyborczego odpowiedniego dla tejże Gminy. Stanowi to podstawę 
porządkowania granic Gminy Stare Czarnowo. Wojciech Konarski dodał, że po zapoznaniu 
się z mapką zauważona została konieczność uwarunkowania pozytywnej opinii od tychże 
uwag, jakie zostały zawarte w§ 1 projektu  uchwały.  
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, czy powyższy projekt uchwały jaki będzie 
podejmowany jest ostateczny, czy będą w tym zakresie podejmowane w przyszłości jeszcze 
uchwały. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Rada Powiatu jedynie wyraża swoją 
opinię w treści przyjętej uchwały i na tym etapie jej rola się kończy. 
 
Radny Sławomir Terebecki dodał, że w powyższym projekcie uchwały brakuje dla niego 
zapisów mówiących o tym komu tak naprawdę zależy na zmianie granic administracyjnych 
Gminy Stare Czarnowo, czy w rzeczywistości chcą tego sami mieszkańcy,  
czy jest to inicjatywa wójta. Radny powiedział, że chciałby, aby do projektu uchwały została 
dołączona informacja mówiąca o tym, że sami mieszkańcy chcą tej zmiany granic. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do powyższego  powiedział, że wójt 
zostanie zaproszony na kolejne komisje oraz sesje w celu wyjaśnienia pojawiających się obaw 
i dodał, że do projektu uchwały zostanie dołączone oficjalne wystąpienie wójta znak:  
G.G. 7224/50/08 i G.G.7224/55/08. 
 

Komisja nie zajęła stanowiska nad  przedstawionym projektem uchwały. 
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z 15 posiedzenia komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 15 posiedzenia komisji. 
 
Ad.5 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Józef Medyński odnosząc się do staniu nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie 
Gryfińskim powiedział, że remontu wymaga droga na odcinku Piaseczno-Tetyń wraz  
z poboczem, ze względu na trwającą budowę drogi ekspresowej S3. Ponadto zwrócił uwagę 
na problem odkrzaczania na tym odcinku, który utrudnia komunikacje. Ponadto powiedział, 
że jakiś czas temu zostało wysłane do Starostwa Powiatowego pismo w sprawie  przejęcia 
przez Gminę Banie części dróg powiatowych na terenie miejscowości Gminy Banie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest to odcinek około 3 km. Powiat 
ma podpisaną umowę z SKR Banie. Zarząd Powiatu złożył im propozycję, z tym że podając 
niższą kwotę w porównaniu z tą jaką Gmina Banie zaproponowała. Ponadto pojawiła się 
problematyczna kwestia dotycząca tego, iż Gmina nie chce odśnieżać dróg. Natomiast powiat 
nie może podzielić tego zadania w ten sposób, że SKR odśnieżałby drogi, a Gmina 
sprzątałaby je. Dodał, że we wcześniejszym okresie powiat zaoferował Gminie Banie pług 
jednak oni wycofali się. Ponadto dodał, że powiat zgodzi się na propozycje jeżeli Gmina 
Banie zechce przejąć całe zadanie. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, jak sobie radzi Pan Piwowarczyk jako Likwidator 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz Dyrektor SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczo i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że dotychczas Pan Piwowarczyk 
wypowiedział wszystkim umowy ze Spółką INTERMED zgodnie z zaleceniami Naczelnej 
Izby Kontroli. Starosta powiedział, że na bieżąco kontaktuje się z Panem Piwowarczykiem, 
który przeprowadza reorganizację w Szpitalu w takim kierunku, aby zmotywować personel 
medyczny do wyzwań jakie przed nimi stają. Ponadto poszukuje ograniczeń w pracy nie 
koniecznie na zasadzie zwolnień tylko na zasadzie zmniejszania świadczeń za wykonywanie 
pewnych funkcji jak np. pełnienie dyżurów pod telefonem. Dodał, że głównym wyzwaniem, 
jakie stoi przed nim jest stworzenie bazy informatycznej. Wojciech Konarski poinformował, 
że Zarząd Powiatu będzie się starał wyegzekwować co miesięczne informacje o sytuacji 
finansowej Szpitala, po to aby przygotować podwaliny kiedy Spółka z o.o. pod firmą: Szpital 
Powiatowy w Gryfinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczynając swoją 
działalność nie przynosiła strat finansowych. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał o planowany termin rozpoczęcia działalności spółki. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że planowany jest na kwiecień b.r. 
Dodał, że w dużej mierze zależy to od Rady Nadzorczej, która jest w trakcie tworzenia 
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swojego regulaminu działania. Rada Nadzorcza musi powołać prezesa, który wykona 
czynności administracyjne. Starosta poinformował, że w dniu jutrzejszym wspólnie z Panem 
Piwowarczykiem udają się do NFZ celem wyegzekwowania większego kontraktu, którego 
uzyskanie pozwoliłoby osiągnąć spółce na zakończenie roku może nawet niewielkiego zysku. 
Najważniejszą sprawą jest fakt, aby załoga zmieniła styl pracy. W tym celu Pan Piwowarczyk 
zabrał 4 pielęgniarki do Szpitala w Kamieniu Pomorskim celem pokazania innego stylu 
pracy. 
 
Wniosek Komisji Budżetowej Nr BRZ.0053-8/2008 z dnia 03 marca 2008 r.: 
 
Komisja Budżetowa wnioskuje do Zarządu Powiatu o podjęcie działań mających na celu 
wyegzekwowanie przywrócenia właściwego stanu technicznego dróg powiatowych  
na terenie Powiatu Gryfińskiego niszczonych przy realizacji budowy drogi ekspresowej S3 
przez firmy realizujące powyższe zadanie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie powyższy wniosek. 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji Budżetowej 
                      
                      Rafał Mucha 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
 


