
PROTOKÓŁ nr 17/08 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

z dnia 21 kwietnia  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 5 członków komisji (lista obecności – 
zał. nr 1) oraz Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o.  
w Gryfinie Jerzy Piwowarczyk, Zastępca Głównego Księgowego Janina Niwa, Inspektor-
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko. Posiedzenie otworzył i po stwierdzeniu 
quorum obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Rafał Mucha. Porządek obrad  
17 posiedzenia komisji (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem 
posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XVIII sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie oraz informacja Zarządu Powiatu na temat realizacji Uchwały Rady 
Powiatu Nr    XIV/159/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia przez Powiat 
Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy w Gryfinie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu na 
temat wykonania Programu   Naprawczego Finansów Powiatu Gryfińskiego za rok 2007 i 
ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2007. 
 
Ad.4 Informacja Zarządu Powiatu na temat realizacji Uchwały Rady Powiatu  

Nr    XIV/159/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia przez Powiat 
Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. 

 
Inspektor – Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko przedstawił informację 
dot. realizacji uchwały nr XIV/159/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia 
przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” stanowiącą zał. nr 3  
do niniejszego protokołu. 
 
Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w  Gryfinie Jerzy Piwowarczyk 
powiedział, że 5 marca 2008 r. został powołany Zarząd powyższej spółki. 10 marca br.  
spółka otrzymała nr REGON, natomiast 11 marca został złożony wniosek do Urzędu 
Skarbowego o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej, który spółka otrzymała 27 marca 
br. Z kolei 12 marca założono rachunek bankowy spółki, a następnie złożono wniosek  
o wniesienie kapitału. 17 marca br. wystąpiono do  Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
o wydanie opinii sanitarnej planowanego podmiotu. Dodał, że tym samym spółka 18 marca 
br. była już gotowa do złożenia wniosku o rejestrację w Wydziale Rejestru Sądowego  
w Sadzie Rejonowym w Gryfinie, na którą od 18 marca do 10 kwietnia Zarząd w/w spółki 
oczekiwał na rejestrację. 10 kwietnia Sąd Rejonowy zarządził zwrot wniosku spółki  
z powodu wskazania w jej umowie nieaktualnych kodów PKB klasyfikacji z działalności 
nadanych z roku 2004, zamiast z 2007 r. Ponadto dodał, że wniosek został złożony ponownie 
do rejestracji, bez której nie można zarejestrować spółki w Urzędzie Marszałkowskim  
w Wydziale Opieki Zdrowotnej. Poinformował, że w między czasie została podjęta uchwała  
o utworzeniu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz nadaniu jemu statutu.  
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, kiedy Szpital im. Jana Pawła II ma szansę rozpocząć 
świadczenie usług w zamian aktualnego usługodawcy. 
 
Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w  Gryfinie Jerzy Piwowarczyk 
odpowiedział, że o cesji kontraktu dwukrotnie rozmawiał z obecnym dyrektorem NFZ.  
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Przy takiej decyzji Powiatu nie widzi przeszkód formalno-prawnych ze strony NFZ,  
aby dokonać takiej cesji. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, czy można liczyć na to, że w maju Szpital zacznie 
świadczyć usługi. 
 
Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w  Gryfinie Jerzy Piwowarczyk 
odpowiedział, że chciałby, aby się tak stało. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał,  jak przedstawia się sytuacja Szpitala pod względem 
finansowym. 
 
Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w  Gryfinie Jerzy Piwowarczyk 
odpowiedział, że rok 2007 został zakończony wynikiem dodatnim, ale wynikającym 
wyłącznie z tego, że Szpital otrzymał dotację z budżetu Powiatu w kwocie 1.070.000,00 zł 
oraz umorzono w wyniku restrukturyzacji zobowiązanie kredytu wobec banku. Dodał,  
że spoglądając na strukturalne działalności bezpośrednie, wynik taki końcowy zakończył  
się startą około 1.700.000,00 zł za 2007 r. Powiedział, że wynik ze stycznia zawiera stratę  
w wysokości 170.000,00 zł. 
 
Radny Sławomir Terebecki przypomniał, że na jednym z posiedzeń sesyjnych Pan 
Piwowarczyk podkreślał konieczność dobrego funkcjonowania systemu informatycznego  
dla potrzeb bieżącego transferu danych i zapytał, czy coś w tym kierunku zostało wykonane. 
 
Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w  Gryfinie Jerzy Piwowarczyk 
odpowiedział, że ze względu na sytuację bieżącą Szpitala i fakt likwidacji, Szpital nie 
podejmie się w tej chwili inwestycji informatycznej, aczkolwiek Zarząd spółki złożył wniosek 
do ZEDO S.A. o dofinansowania w/w inwestycji. 
  
Przewodniczący Rafał Mucha  zapytał o prognozę na bieżący rok  
oraz  jak się ma ona do sytuacji mającej miejsce obecnie w kraju. 
 
Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w  Gryfinie Jerzy Piwowarczyk 
odpowiedział, że w jego ocenie kontrakty jakie zostały zawarte z lekarzami oraz dokonana  
w styczniu br. ostatnia korekta o stawki dyżurowe, lekarze są bardzo dobrze wynagradzani  
za pełnione obowiązki. W styczniu koszty świadczenia pracy pochłonęły 80% przychodów 
Szpitala. Dodał, że przy tego rodzaju prowadzonej działalności wynagrodzenia powinny 
pochłaniać 50-60% przychodów. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, czy strata wykazana w styczniu stanowi jednorazowy 
przypadek. 
 
Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w  Gryfinie Jerzy Piwowarczyk 
odpowiedział, że występują przekroczenia, które obecnie są analizowane. Dodał,  
że występują ona na pewno przy zużyciu krwi i osocza.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, jaka jest prognoza wyniku na bieżący rok. 
 
Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w  Gryfinie Jerzy Piwowarczyk 
odpowiedział, że podjęte ruchu w zakresie zmiany ustalania grafików i wynagradzania 
pracowników w marcu powinny dać oszczędności w wysokości około 20.000,00-30.000,00 
zł. Chodzi o rezygnację z umów zleceń i rezygnację z nadgodzin systemu pracy. Została 
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zmniejszona obsada na Oddziale Ginekologii i Położnictwa, która jego zdaniem była zbyt 
duża. Dodał, że w ciągu 3-4 miesięcy planowane jest zredukowanie tejże straty do 50%. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy istnieje możliwość negocjacji z NFZ celem 
podniesienia wysokości kontraktu w ramach obecnie świadczonych usług  
jak i ich rozszerzenia, ewentualnie z części zrezygnowanie ze względu na ich nieopłacalność. 
 
Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Gryfinie Jerzy Piwowarczyk 
odpowiedział, że zgodnie z zawartym kontraktem NFZ jednostronnie nakazuje utrzymanie   
na oddziale chirurgicznym ordynatora oraz dwóch specjalistów, z drugiej strony Szpital  
ma 98.000,00 zł miesięcznego limitu na funkcjonowanie powyższego oddziału. Dodał,  
że permanentnie kontrakt z NFZ jest przekraczany, co nie jest korzystnym rozwiązaniem, 
ponieważ generowane są koszty leczeniem pacjentów. W związku z powyższym,  
aby przygotować się do negocjacji od dwóch tygodni jest ustalona kolejka na oddziale 
chirurgicznym i pacjenci dzieleni są na pilnie wymagających opieki zdrowotnej  
i wymagającej jej mniej. Został zgłoszony problem zwiększenia kontraktu, efektem tego jest 
kontrola przeprowadzana w dniu dzisiejszym, która ma na celu ustalenie, czy faktycznie 
negocjacja kontraktu z NFZ jest konieczna. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, jakie są średnie wielkości kontraktów lekarskich. 
 
Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowych Sp. z o.o. w Gryfinie Jerzy Piwowarczyk 
odpowiedział, że przy pełnym zatrudnieniu przez cały miesiąc w zależności od oddziału 
wielkości kontraktu wahają się od 4.000,00 zł do 10.000,00 zł bez dyżurów. Dodał,  
że lekarze z pełniącymi dyżurami mogą osiągnąć wynagrodzenie nawet w wysokości 
16.000,00 zł -17.000,00 zł. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, czy Spółka „Intermed” z  Nowogardu jest obecna w Szpitalu  
w jakiejkolwiek formie. 
 
Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowych sp. z o.o. w Gryfinie Jerzy Piwowarczyk 
odpowiedział, że mieści się w tym budynku administracja szpitala i laboratorium. Dodał,  
że niedługo nastąpi rozstrzygniecie przetargu na adaptację pomieszczeń po OIOM-ie,  
na których remont Burmistrz Miasta i Gminy przyobiecał 80.000,00 zł. Ponadto dodał,  
że apteka jest w trakcie przenosin z piwnicy budynku Spółki „Intermed”  do budynku 
Szpitala. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, czy przy rozwiązywaniu kontaktów Szpitala Powiatowego  
ze Spółką „Intermed” istnieją z jej strony jakiekolwiek groźby i rozwiązywanie spraw  
na drodze sądowej. 
 
Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Gryfinie Jerzy Piwowarczyk 
odpowiedział, że w/w Spółka pozwała w obecnej chwili Szpital Powiatowy do sądu. Punktem 
spornym jest udział Spółki „Intermed” w restrukturyzacji Szpitala. 
 
 Radny Adam Nycz powiedział, że wydaje mu się, że Spółkę „Intermed” traktuje się jako 
wroga nr 1 działalności służby zdrowia w Powiecie Gryfińskim. Dodał, że do tej sprawy 
należy podejść pragmatycznie i tam, gdzie są ewidentne korzyści współpracy z tą Spółką  
to trzeba je realizować. Nie można mówić, że Spółka działała na szkodę bo takie formalności 
rozstrzyga sąd, jeżeli takowe są. 
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Radny Piotr Waydyk powiedział, że Prezes Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Gryfinie 
będzie kierował się chłodną kalkulacją, co jest korzystnie dla Szpitala. Dodał, że jeżeli  
współpraca między Spółką „Intermed”, a Szpitalem okaże się potrzebna będzie głosował 
„za”. 
 
Ad.5    Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu na temat wykonania Programu   

Naprawczego Finansów Powiatu Gryfińskiego za rok 2007. 
 
Zastępca Głównego Księgowego Janina Niwa przedstawiła materiał poglądowy  
do wykonania Programu Naprawczego Finansów Powiatu Gryfińskiego za rok 2007 z punktu 
widzenia efektu finansowego przedsięwzięć naprawczych stanowiący zał. nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
 

Komisja zwróciła się z prośbą o uzupełnienie  danych  w zadaniach oświatowych  
nt.  informacji o prognozowaną subwencję oświatową oraz przedstawienie dodatkowych 

informacji w poszczególnych przedsięwzięciach (część opisowa). Ponadto komisja 
zdecydowała, że zadania wykonane w latach 2006-2007 zostaną przygotowane i omówione  

na czerwcowym posiedzeniu, natomiast zadania wykonywane w roku bieżącym będą 
przedmiotem obrad komisji w okresie jesiennym. 

 
Ad.6    Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2007. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek  powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Szczecinie poprosiła o zmianę załącznika do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. mówiącego o limitach  wydatków  
na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009. Zmiany  w tabeli 25 dot. 
wykreślenia w drugim wierszu tj. budowa dróg Bartkowo-Gajki – etap II kwot zapisanych po 
kolumnie pn. „Łączne koszty finansowe” oraz wyzerowaniu kwot ujętych w wierszu dot. 
Standaryzacji Domu Dziecka w Binowie oraz dot. standaryzacji DPS w Trzcińsku-Zdrój - 
wymiana przyłącza energetycznego i adaptacja pomieszczeń. Dodała, że pozostałe zapisy  
nie uległy zmianie. Przechodząc do omawiana sprawozdania poinformowała, że planowane 
na rok 2007 dochody opiewały na kwotę 51.226.905,00 zł. W toku realizacji budżetu,  
w ramach kompetencji Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu w Gryfinie, dokonywano zmian  
w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. W konsekwencji dokonywanych zmian plan 
dochodów zamknął się na koniec 2007 r. kwotą w wysokości 56.499.501,22  zł, natomiast 
plan wydatków po dokonanych zmianach zamknął się kwotą 60.489.872,05 zł. W toku 
realizacji ustawowych zadań, Powiat Gryfiński wykonał 102,82% planowanych dochodów  
w kwocie 58.092.723,57 zł. Analizując strukturę dochodów dodała, że dochody własne 
stanowią 32,45% dochodów wykonanych, subwencje – 44,69% zrealizowanych dochodów,  
a dotacje 22,86% wykonanych dochodów. W realizacji planu finansowego Powiatu 
Gryfińskiego dochody własne wykonane zostały na kwotę 18.851.721,36 zł. Największą 
wartość wśród wykonanych w 2007 r. dochodów własnych stanowiły udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych stanowiąc 42,09 % zrealizowanych dochodów z kwotą 
7.935.510,37 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły 2.67% - 
212.180,37 zł. Znaczący udział w generowaniu dochodów wykazał dział 750 – Administracja 
publiczna. Poinformowała, że na łączną kwotę dochodów w wysokości 3.431.704,12 zł 
składają się  głównie wpływy pochodzące: ze środków przekazanych przez ZEDO SA  
w ramach podpisanego porozumienia (725.000,00 zł), z udziału w dochodach związanych  
z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa (459.585,93 zł), ze środków  
z realizowanego projektu pn. „ Społeczeństwo informacyjne” (457.335,30 zł).  W dziele 700 
– Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w kwocie 3.206.609,78 zł w tym 
największą wielkość stanowiła odpłatność z tytułu sprzedaży nieruchomości w Binowie – 
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1.718.137,62 zł. Dodała, że na ogólną wielkość dochodów własnych złożyły się wpływy 
zrealizowane w dziale – Pomoc społeczna w ogólnej wysokości 2.370.884,10 zł. Dochody w 
wysokości 23.717,98 zł uzyskane w dziale – Placówki opiekuńczo-wychowawcze pochodzą 
głównie z otrzymanych darowizn, natomiast w kwocie 2.343.599,81 zł wypracowane   
w dziale – Domy pomocy społecznej pochodzą szczególnie z odpłatności pensjonariuszy  
w jednostkach oraz z pozostałych wpływów m.in. odsetek od środków na rachunek bankowy, 
odsetek od nieterminowych płatności zasądzonych nawiązek sądowych, wynagrodzenie 
płatnika składek. Skarbnik poinformowała, że dochody uzyskane w dziale – Edukacyjna 
opieka wychowawcza pochodzą głównie z wpływów uzyskanych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Chojnie w kwocie 125.810,23 zł oraz z dochodów w wysokości 
269.141,02 zł. Dochody w dziale – Transport i łączność zostały wygenerowane na łączną 
kwotę 456.184,19 zł. Dochody w  dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
wynoszą 421.868,53 zł pochodzące ze środków PFRON, ze środków pozostałych z Funduszu 
Pracy oraz z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie. Dział – Oświata i wychowanie wygenerował dochody w wysokości 
157.020,07 zł, dział – Różne rozliczenia – 153.939,27 zł. Odnosząc się do subwencji 
powiedziała, że w 2007 r. kształtowały się na poziomie 25.959.795,00 zł. . Skarbnik 
poinformowała, że w roku bieżącym tj. 12 kwietnia ponownie został złożony wniosek  
w Ministerstwie Finansów o przyznanie pożyczki z budżetu państwa.. Ponadto dodała, że fakt 
iż powiat nie otrzymał pożyczki z budżetu państwa, a pozyskał kredyt długoterminowy  
konsolidacyjny od podmiotu rynkowego ma swoje odzwierciedlenie w wysokości kosztów 
ponoszonych na obsługę długu, chociaż w ubiegłym roku plan oszacowany na poziomie 
ponad 1.000.000,00 zł został wykonany przez powiat na poziomie 800.000,00 zł. Wynikało 
 to z zasady tzw. ostrożnej wyceny, a więc w grę wchodzą dynamiczne ruchu stóp 
procentowych, które mają swoje odzwierciedlenie później ponoszonych przez powiat 
kosztach. Aczkolwiek wszystkie działania spowodowały to, iż na koniec 2007 r. wskaźnik, 
który dopuszczony ustawą może wynosić 15 %, w przypadku powiatu wyniósł 4,19 %. 
Natomiast drugi ze wskaźników, który ustawą jest uwarunkowany do 60%, w przypadku 
powiatu wyniósł 32,48%. W związku z powyższym w roku 2007 r. nie wystąpiło zagrożenie 
przekroczenia   owych wskaźników, jednak cały czas monitorowane są stopy procentowe, 
które ulegają ruchom jak też wysokość obciążeń z tego tytułu. Poinformowała, że w dalszym 
ciągu prowadzone są rozmowy z Bankiem Ochrony Środowiska w zakresie obligacji  
i Bankiem PKO BP w zakresie próby renegocjacji zawartych już umów dot. aspektu 
obniżenia marży dla inwestora. Odnosząc się do wydatków poinformowała, że wydatki 
zostały zrealizowane na łączną kwotę w wysokości 56.054.962, 27 zł, co stanowi 92, 67% 
wielkości planowanej po uwzględnieniu zmian. Niewykonane wydatki w roku ubiegłym 
sięgnęły rzędu 4.440.000,00 zł. W dziale – Transport i łączność wydatki zostały niewykonane 
na łączną kwotę 148.000,00 zł. Wpływ na tą sytuację miały niekorzystne warunki 
atmosferyczne, które uniemożliwiły realizację zawartych już umów z wykonawcami,  
jak również niektóre zadania zostały zaplanowane w wielkościach wyższych niż faktycznie 
zostały zrealizowane. W dziale – Gospodarka mieszkaniowa oszczędności powstały  
na szczeblu 1.660.000,00 zł, na które przyczyniło się niesfinalizowanie w roku poprzednim 
zakupu nieruchomości od Banku PKO BP SA przy ul. 11 Listopada w Gryfinie. Pozostałe 
wydatki, które zostały zaoszczędzone wynikają z wprowadzonych programów 
oszczędnościowych tj. np. oszczędności powstałych na skutek zmniejszenia wartości 
zamówień materiałów biurowych, czy w związku ze sprzedażą nieruchomości w Baniach, 
której koszt utrzymania z początkiem roku został zaplanowany na cały rok. Ponadto wpływ 
na powyższą sytuację miało wypłacanie radnym powiatu diet o mniejszych wartościach 
powstałych w wyniku nie pełnych frekwencji radnych na posiedzeniach komisjach stałych, 
zarządu, czy sesjach w ciągu roku. Skarbnik dodała, że na powyższa sytuację miały wpływ 
również działania polegające na zmniejszeniu struktury zatrudnienia w starostwie 
powiatowym. Wyjaśniła, że faktyczna liczba zatrudnionych wynosiła 114, 82 etatu,  
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a nie jak zostało to pierwotnie podane -105. Poinformowała, że w ramach promocji powiatu 
zostało wydana połowa zabezpieczonych na to środków tj. 20.000,00 zł. Skarbnik dodała,  
że nie wszystkie środki zostały wykorzystanie w dziale - Pomoc społeczna, które są również 
efektem podjętych działań w ramach naprawy finansów publicznych. Jednym z elementów 
było przekazanie domów pomocy społecznych do prowadzenia przez stowarzyszenia, a także 
przeniesienie dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach poza granicami Powiatu 
Gryfińskiego w placówkach położonych w jego strukturze.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że w jego przekonaniu najistotniejszym zdaniem 
w wydanej pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z wykonania budżetu za 2007 r.  jest: „Niniejsza opinia, mimo  
iż ze względów formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej 
prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi oceny wykonania budżetu, a jedynie ocenę 
sprawozdania z wykonania budżetu przeprowadzoną pod kątem prawidłowości sporządzenia 
tego dokumentu”.   
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że dane zawarte w opiniowanym 
sprawozdaniu oraz w sprawozdaniach statystycznych wykazują przekroczenie planowanych 
wydatków, które mogą nosić znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych  
w łącznej kwocie 4.803,22 zł. stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2007 r. wynosił 
19.637,86 zł. W woli przypomnienia dodała, że zobowiązania wymagalne z roku 2006 
przekroczyły kwotę w wysokości 809.000,00 zł. Ponadto poinformowała, że realizacja planu 
budżetowego w roku 2007 została zakończona nadwyżką budżetową w wysokości 
2.037.761,30 zł .  
 
Ad.7    Analiza i opiniowanie materiałów na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2007 r. (druk nr 2/XVIII); 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy Komisja Budżetowa ma obowiązek wystawiania 
własnej opinii co do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za okres  
od 1.01. do 31.12 2007 r. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że Komisja nie ma takiego obowiązku. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się do uchwały Rady Powiatu w/s zamiany 
obligacji na kredyt długoterminowy, zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik  
czy jej zdaniem nie ma różnicy między określeniem marży w sposób procentowy, a za sprawą  
punktu procentowego, ponieważ według niego stanowi to zasadniczą różnicę. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że jest to wyrażenie, które stosowane 
jest przez wiele banków w sposób naprzemienny.  
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2007 r. (druk 
nr 3/XVIII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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Posiedzenie opuściła Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad częściowego  
lub całkowitego zwolnienia rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt 
dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo-
wychowawczych (druk nr 4/XVIII); 

 
Radny Jan Gładkow odnosząc się do § 5 i 6 powyższego projektu uchwały powiedział,   
że według niego w treści tych paragrafów pojawiła się pewna niekonsekwencja polegająca  
na tym, iż w § 5 zwalnia się częściowo z obowiązku ponoszenia opłat, natomiast  
w następnym paragrafie ustala się częściową odpłatność. Ponadto dodał, że kwota bazowa, 
których dochód rodziny przekracza bądź nie kryterium dochodowe ustalone dla ich rodziny 
często podawana jest z dokładnością do 1,00 zł. W związku z powyższym radny 
zaproponował własną metodę obliczania kwoty odpłatności w odniesieniu do kryterium 
dochodowego ustalonego dla danej rodziny stanowiącą zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że należałoby sprawdzić, czy taka propozycja 
może zostać zastosowana, czy jest zgodna z przepisami ustawy. 
 
Komisja ustaliła, że Radny Jan Gładkow spotka się z wnioskodawcą powyższego projektu 
uchwały, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Panią Marianną 
Kołodziejską – Nowicką  przedstawiając jej swoją propozycję. 
 

Komisja nie zajęła stanowiska nad  przedstawionym  projektem  uchwały. 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” (druk nr 5/XVIII); 

 
Radny Jan Gładkow powiedział, że w związku z tym, że jest przeciwny funkcjonowaniu 
Pełnomocnika ds. kobiet, dyskryminacji i organizacji pozarządowych wstrzyma  
się w głosowaniu. 
 

Komisja przyjęła większością głosów  przedstawiony projekt uchwały. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr VI/79/2007 Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia „Wieloletniego programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (druk nr 6/XVIII); 

 
Komisja przyjęła większością głosów  przedstawiony projekt uchwały. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja V na lata 2008 – 2013 
(druk nr 7/XVIII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Raportu  

z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2004 – 
31.12.2006 r. oraz „Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 8/XVIII); 
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Radny Piotr Waydyk zwracając uwagę na ilość dokumentów przyjmowanych w powyższym 
projekcie uchwały  powiedział, że w przypadku chęci podjęcia tylko jednego  
z tych dokumentów będzie to niemożliwe.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że konieczność opracowania  
i zatwierdzania tych dokumentów wynika z zapisów art. 18 w ust. 2 ustawy Prawo ochrony 
środowiska. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zasugerował, że w przyszłości może warto byłoby 
przyjmowanie powyższych dokumentów w osobnych uchwałach. 
 
Radny Jan Gładkow zwrócił uwagę na zapis ze str. 63 powyższego raportu dot. zobowiązań 
gmin do stopniowego zastępowania tradycyjnej energii elektrycznej i cieplnej energią 
wytwarzaną w odnawialnych źródeł. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Dziennego 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie (druk nr 9/XVIII); 

 
Wicestarosta  Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że jest to kontynuacja wcześniej podjętej 
uchwały dot. zamiaru likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego  
w Nowym Czarnowie, którą Kuratorium Oświaty w Szczecinie postanowieniem znak:  
KO-I-MO-4018/24/08 z dnia 25 marca 2008 r. wydało pozytywną opinię w powyższym 
zakresie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji szkół wchodzących 

w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych  
w Mieszkowicach (druk nr 10/XVIII); 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęła 
pozytywna opinia od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, jednak z informacji jakie 
posiada ma wpłynąć do dnia sesji. Dodał, że w innym przypadku projekt uchwały zostanie 
zdjęty z porządku obrad sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach (druk  
nr 11/XVIII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy 

Słowiańskiej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej (druk nr 12/XVIII); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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Ad. 3 Przyjęcie protokołu z 16 posiedzenia komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 16 posiedzenia komisji. 
 
Ad.8 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Sprawozdanie przewodniczącego z prac Zarządu Powiatu Gryfińskiego między sesjami  
(druk nr 1/XVIII); 
 
Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się do zapisu dot. podjęcia  przez Zarząd uchwały 
w sprawie wprowadzenia zamian do programu naprawczego placówki  opiekuńczo-
wychowawczej – Dom Dziecka w Trzcińsku Zdrój zwrócił się z prośbą  
o jego omówienie. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że w niewykorzystanych pomieszczeniach  
budynku internatu ZSP Nr 2 w Chojnie zostaną stworzone warunki dla tzw. grup 
usamodzielniających się, na zasadzie filii Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdrój. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się do zapisu dot. zapoznania się przez Zarząd  
z wykazem zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych likwidowanego SPZZOZ  
w Gryfinie zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zapisu mówiącego o tym, że zarząd zobowiązał 
Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do wystąpienia z pismem do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Szczecinie zawierającym trzy propozycje zawarcia porozumienia  w sprawie 
spłaty zadłużenia SPZZOZ  wobec ZUS tj. umorzenie całości zobowiązań , umorzenie 90% 
odsetek, spłata całości zobowiązań. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że Zarząd przyjął takie etapy. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się do zapisu dot. zapoznania się przez Zarząd  
z informacją Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierającą pozew w postępowaniu 
upominawczym, w którym Spółka „Sasińcy i Wspólnicy” w imieniu ZOZ-u występuje 
przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę należności wobec ZOZ-u za rok 1998 zapytał,  
czy jest szansa na pomyślne załatwienie sprawy. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że jest ale bardzo nikła. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się do zapisu dot. zapoznania się Zarządu  
z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego dot. uchwały  
Nr XV/173/2008 Rady Powiatu  Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w/s określenia zasad 
nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, zapytał o jego treść. Ponadto 
odnosząc się do kolejnego zapisu mówiącego o tym, że Zarząd zobowiązał Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do wystąpienia  
z pismem do Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy  w Gryfinie o określenie ostatecznego 
terminu składania okresowych sprawozdań finansowych zapytał, czy wystąpiły  problemy  
ze sprawozdawczością Szpitala.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że Szpital miał chwilowe problemy  
ze sprawozdawczością z racji na stan prowadzonych ksiąg finansowych  
oraz długoterminowego zwolnienia lekarskiego Głównej Księgowej. Ponadto odpowiadając  
na wcześniej zadane pytanie przewodniczącego odnośnie rozstrzygnięcia nadzorczego 
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odczytał fragment tego rozstrzygnięcia o następującej treści: „ mając na uwadze powyższą 
regulację stwierdzić należy, że ustawodawca dał organowi stanowiącemu powiatu jedynie 
kompetencję do ustalania zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości  
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. Rada Powiatu  
w Gryfinie podejmując uchwałę Nr XV/173/2008, w której określiła zasady na okres 3 lat, 
działa zatem bez podstawy prawnej, a dodatkowo wkroczyła w kompetencje innego organu 
powiatu- zarządu” 
 
Wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rafała Muchę Nr BRZ.0053-10/2008  
z dnia 21 kwietnia 2008 r.: 
 
Prośba o powiadamianiu Radnych o wpływających rozstrzygnięciach nadzorczych 
Wojewody Zachodniopomorskiego dot. podejmowanych przez Radnych uchwał Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się do zapisu dot. rezygnacji z uczestnictwa 
Powiatu Gryfińskiego w organizowanych przez Samorząd Województwa Dniach 
Województwa Zachodniopomorskiego, zapytał o przyczynę podjętej decyzji przez Zarząd. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że były to zbyt duże środki,  
jakie należałoby wyłożyć. 
 
Radny Adam Nycz odnosząc się do zapisu dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu 
Dziecka w Chojnie, które zostały  zauważone podczas wizytacji Wicestarosty Jerzego Milera 
w Domu Dziecka, którą obył wraz  Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w dniu 10 marca 2008 r. zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie powyższego. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że wychowankowie Domu Dziecka 
mieszkający w budynku internatu ZSP Nr 2 w Chojnie mają nieprawidłowe warunki 
mieszkalne, ponadto pomieszczenia budynku nie wyglądają na takie, w których niedawno  
był przeprowadzany remont. 
 
Radny Sławomir Terebecki odnosząc się do powyższego powiedział, że jest zaniepokojony 
takim stanem, oraz zasugerował częstsze kontrole. 
 
Wicestarosta  Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że sprawa jest monitorowana  
przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji Budżetowej 
                      
                      Rafał Mucha 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 


