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PROTOKÓŁ nr 18/08 
ZE WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEWJ I KOMISJI 

OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH  
I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ I  

z dnia 26.05.2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do godz. 16.35 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1), a także: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara 
Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady poprowadził Członek Komisji Budżetowej Bolesław Paulski. Porządek obrad  
(zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie materiałów sesyjnych na XIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów sesyjnych na XIX sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 
 

1. Sprawozdanie przewodniczącego z prac Zarządu Powiatu Gryfińskiego między 
sesjami (druk nr 1/XIX). 

 
Radny Adam Nycz odnosząc się do remontowanej ulicy Kościelnej w Gryfinie powiedział, 
że na tym odcinku drogi nakładka została wykonana bardzo niedbale i pozostawia wiele  
do życzenia. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że jest to tylko nakładka ale podejrzewa,  
że  w przeciągu kilku miesięcy bardzo szybko ulegnie ona wytarciu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zastosowana w powyższym 
przypadku technologia ma na celu wyłącznie przedłużenie żywotności dotychczasowej 
nakładki. Wyłożona warstwa nakładki jest gruboziarnista przez co nie jest tak równa,  
jak w przypadku kiedy kładziony jest asfalt. Dodał, że przy dużym natężeniem ruchu  
i przy słonecznej pogodzie nakładka w pewnych miejscach uległa wyboksowaniu. Dodał,  
że remont obejmuje okres gwarancyjny i z informacji, jakie posiada Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami złożył stosowne zastrzeżenia co do wykonania powyższej nakładki. 
 
Radny Jan Gładkow dodał, że problem ten był poruszany na kontroli przeprowadzonej przez 
Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Wydziale Zarządzania Drogami i dodał,  
że Naczelnik będzie kontrolował wykonanie tejże ulicy. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, do którego z dyrektorów placówek oświatowych 
na terenie Powiatu Gryfińskiego odnosiła się podjęta jednogłośnie przez Zarząd Powiatu 
uchwała w sprawie wystąpienia o nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że do Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie Pani Jolanty Majewskiej. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że wcześniej Zarząd Powiatu podjął uchwały 
w sprawie wystąpienia o nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektor 
SOSW w Chojnie Pani Natalii Sikory oraz Dyrektor ZSP Nr 2 w Gryfinie Pani Doroty 
Mielniczek.  
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Radny Bronisław Krzyżanowski odnosząc się do  pisma z dnia 16 kwietnia 2008 r. NZOZ 
„Intermed” Sp. z o.o. z Nowogardu  dot. usunięcia usterek i odnowienia pomieszczeń 
budynku Przychodni przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie zwrócił się z prośbą  
o wyjaśnienie, na jaką skalę są te usterki i czego dotyczą. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że obecnie Szpital Powiatowy 
wyprowadza się z pomieszczeń NZOZ „Intermed” Sp. z o.o. z  Nowogardu celem 
ograniczenia kosztów. Dodał, że powyższa spółka chce wyegzekwować od Szpitala  
za wydzierżawiane pomieszczenia środki pieniężne. Ponadto dodał, że trudno jest mu 
ustosunkować się do tego, na jakich zasadach Spółka „Intermed” wydzierżawiała Szpitalowi 
pomieszczenia oraz czy faktycznie Szpital chce oddać te pomieszczenia w pogorszonym 
stanie.  
 
Radna Gabriela Kotowicz odnosząc się do zapisów mówiących o przeprowadzonej kontroli 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie z dnia 14 marca 2008 r. oraz do skierowanych 
wystąpień pokontrolnych po przeprowadzonej kontroli zapytała, o zakres kontroli  
oraz czy Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dostrzegł, że brakuje środków w PUP  
w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział,  że odbyły się dwie Kontrole w PUP 
w Gryfinie. Jedna została powołana przez Zarząd Powiatu, która nie wykazała oprócz 
drobnych uwag znaczących uchybień, a kontrolowany był m.in. w zakresie obsługi 
administracyjnej-ich wynagrodzeń, delegacji. Druga została przeprowadzona przez Zespół 
Kontrolny Komisji Rewizyjnej w zakresie: sprawdzenia wykonania budżetu za 2007 rok, 
sprawdzenia udzielania środków finansowych na utworzenie stanowisk pracy w 2007 roku, 
sprawdzenia udzielania środków finansowych na utworzenie stanowisk pracy dla osób 
niepełnosprawnych w 2007 roku, sprawdzenia pozyskiwania środków unijnych  
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach programu „Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia 
Spójności”, sprawdzenia wykorzystywania samochodu prywatnego w celach służbowych  
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, sprawdzenia rozliczenia 
delegacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. Dodał, że zdaniem Zespołu 
Kontrolnego zasadne byłoby zwiększenie budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
o kwotę 45 000,00 zł, co zostało uczynione oraz na chwilę obecną nie planuje  
się dodatkowych zmian. Dodał, że PUP realizuje dwa programy: projekt systemowy 
„Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”- współfinansowany  
w ramach dotacji rozwojowej z EFS oraz projekt „Kobieta potrafi-szansa na samorealizację”- 
również współfinansowany w ramach dotacji rozwojowej z EFS, które wspomagają urząd  
w dochodzeniu do standardów. W ramach tych programów finansowane są takie stanowiska 
jak: doradca zawodowy, oraz dwóch pośredników pracy. Dodał, że również z tych 
programów mogą być finansowane wynagrodzenia dla pracowników. 
 
Radna Gabriela Kotowicz zwróciła się z prośbą o skierowanie do Dyrektora PUP  
w Gryfinie zapytania czy konieczne jest, aby osoby bezrobotne, uczestniczące w pracach 
społeczno-użytecznych, nie mające prawa do zasiłku, potwierdzały swoją gotowość  
do podjęcia pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie lub w filii w Chojnie  
raz w miesiącu, biorąc pod uwagę fakt podpisywania przez nie codziennie list obecności  
w jednostkach, w których wykonują pracę. Ponadto zapytała czy wymagane jest powyższe  
ze wskazaną wyżej częstotliwością, wiedząc że osoby bezrobotne pozbawione również prawa 
do zasiłku i nie uczestniczące w w/w pracach mają obowiązek stawiać się w urzędzie  
co 3 miesiące.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeżeli terminy stawiania  
się przez osoby bezrobotne w urzędzie nie są uregulowane przepisami,  zostanie to zmienione. 
Dodał, że za Powiatowy Fundusz Pracy odpowiada generalnie Starostwo Powiatowe i wcale 
nie musi nim zarządzać PUP. Ponadto dodał, że polecił Dyrektorowi PUP w Gryfinie 
zmienienie wcześniejszych zarządzeń. Zmiany polegają na tym, aby wprowadzenie procedur 
pozwalały przedsiębiorcom składać oświadczenia, a niekoniecznie występować do ZUS i US. 
Dodał, że kolejna zmiana polegała na tym, aby osoby przed rozpoczęciem stażu  
czy przygotowaniem zawodowym niekoniecznie wysyłać na wcześniejsze kursu, ponieważ 
później okazuje się, że osoby kończące takie kursy nie chcą iść do pracodawcy, który chętnie 
chciałby je przyjąć. Również są realizowane projekty, na które skierowanie osoby na kurs jest 
niezbędne. 
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, że został wybrany na Przewodniczącego Zespołu 
Kontrolnego kontrolującego PUP w Gryfinie. Dodał, że dla zespołu satysfakcjonujący jest 
zapis, że na chwilę obecną Zarząd Powiatu nie planuje zwiększenia środków, co jest 
wystarczającym dowodem na to, że Zarząd również ma wątpliwości, czy nie braknie środków 
dla PUP w Gryfinie. Zdaniem zespołu kontrolnego niedoszacowany budżet mógłby 
spowodować zmniejszenie zatrudnienia, a tym samym  nieefektywne wykorzystanie środków 
z funduszy unijnych. Zespół Kontrolny sformułował taki wniosek, gdyż nie pozyskanie 
środków wiązałoby się ze zmniejszeniem 2 etatów w/w urzędzie. Dlatego cieszy się z faktu, 
że środki zostały zwiększone w budżecie PUP w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w gruncie rzeczy nie chodzi  
o zwiększanie etatów, ale o dokonanie w ramach tych środków, które zostały zapisane  
w budżecie PUP w Gryfinie regulacji płac. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad 
częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych  
z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach 
opiekuńczo - wychowawczych (druk nr 2/XIX). 

 
Radny Jan Gładkow powiedział, że do ustalenia procentowej wysokości zwolnienia  
z odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej, 
zastosowano wzór matematyczny zamiast tradycyjnego systemu skokowego w celu 
osiągnięcia płynności. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że propozycja Radnego Jana Gładkowa 
jest bardzo dobra nie tylko przy wyliczaniu powyższej odpłatności, ale również  
może być stosowana przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego, gdzie również stawka  
np. 0,50 zł potrafi przesądzić o należnej kwocie. 
 
Radny Jan Gładkow zwrócił się do radnych z prośbą o informowanie go, jeżeli w innych 
przypadkach spotkają się z wyliczeniami systemem schodkowym, ponieważ postara  
się również w takich przypadkach znaleźć bardziej płynne ich wyliczenie. 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Domu 
Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w Wielofunkcyjną 
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Placówkę Opiekuńczo -Wychowawczą w Chojnie, ul. Podmurze 4 (druk  
nr 3/XIX). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na sesji zostanie zgłoszona  
do powyższego projektu uchwały autopoprawka Zarządu Powiatu polegająca na zmianie daty 
przekształcenia w/w placówek oraz jego wejścia w życie – tj. z dnia 01 czerwca 2008 r.  
na dzień 01 lipca 2008 r. Zmiana daty wynika z obowiązku powiadomienia pracowników  
o zmianie pracodawcy w związku z przekształceniem Domu Dziecka w Chojnie i Domu 
Dziecka w Trzcińsku-Zdrój w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą  
w Chojnie. Proponowana zmiana ma na celu zmniejszenie kosztów administracyjnych.  
W związku z połączeniem dwóch placówek w jedną doszłoby od uregulowania sprawy 
związanej z etatem głównego księgowego, ponieważ obecna Główna Księgowa w Domu 
Dziecka w Chojnie planuje przejść do ZSP w Chojnie. Ponadto zostałby powołany Zastępca 
Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, ponieważ do tej pory 
podczas nieobecności Dyrektorów Domów Dziecka dodatkowe obowiązki zostawały 
przekazywane poszczególnemu pracownikowi. Kolejną przyczyną chęci utworzenia 
powyższej placówki stanowi fakt, bardziej elastycznej możliwości wpływania na tworzenie 
grup usamodzielniających się. Starosta poinformował, że w przyszłości planowane  
jest przeznaczenie kilku pomieszczeń internatu ZSP Nr 2 w Chojnie na potrzeby Domu 
Dziecka  w Chojnie – Filii w Chwarstnicy oraz przeznaczenie I piętra internatu ZSP Nr 2  
w Chojnie na utworzenie grup usamodzielniających się. Dodał, że Dyrektor Domu Dziecka  
w Trzcińsku-Zdroju, przymierza się do odejścia na emeryturę, ale do tego czasu zostanie - 
celem wprowadzenia i przekazania cennej wiedzy edukacyjnej młodej kadrze wychowawców. 
Ponadto dodał, że dotychczasowa Dyrektor Domu Dziecka w Chojnie zrezygnowała  
z pełnienia tejże funkcji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odstąpienia od odwołania 
darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy 
Trzcińsko-Zdrój (druk nr 4/XIX). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w celu polubownego rozstrzygnięcia 
wszelkich kwestii związanych ze stanem dotyczącym odwołania darowizny została zawarta 
umowa pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Trzcińsko-Zdrój w powyższej sprawie. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, czy podejmując  w/w projekt uchwały będzie możliwe 
odwołanie darowizny w przypadku kiedy ugoda zostanie dopełniona. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział twierdząco dodając, że  w przypadku 
kiedy Gmina Trzcińsko-Zdrój nie dotrzyma warunków umowy będzie konieczne ponowne 
przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu dot. odwołania darowizny. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, czy Gmina Trzcińsko-Zdrój będzie nadzorować  środki, 
jakie otrzymane od Gminy Powiat Gryfiński zobowiązał się wykorzystać na remonty dróg 
pozamiejskich znajdujących się na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na powyższe będzie zawarte 
osobne porozumienie. Dodał, że remont dotyczy poboczy na odcinku Trzcińsko-Zdrój – 
Dębno.  
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości (druk nr 5/XIX). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie Pani 
Adriana Salamończyk wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu, na wynajęcie na okres 5 lat pomieszczenia znajdującego się w trwałym 
zarządzie w/w szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego,  
z dotychczasowym najemcą – NZOZ „ORTOS”. Dodał, że w związku ze zmianą przepisów 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, możliwe jest przedłużenie umowy, których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat   
rada powiatu wyrazi na to zgodę. Dodał, że w/w NZOZ zaproponował stawkę 15,00 zł/m2, 
gdzie po przetargach stawka zazwyczaj wynosi 9,00 zł/m2. 
 
Radny Adam Nycz poruszył problem prosperowania publicznej służby zdrowia. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, czy bezpłatną opieką stomatologiczną w/w NZOZ 
będzie obejmowana tylko młodzież i pracownicy szkoły. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w/w NZOZ będzie obejmował 
opieką stomatologiczną generalnie wszystkich, ale przede wszystkim młodzież  
i pracowników szkoły.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/XIX). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powyższy projekt uchwały stanowi 
kontynuację wcześniej podjętej uchwały. Dodał, że zgodnie z dyspozycją aktem darowizny 
będzie przekazanie Gminie Gryfino prowadzenie ZSP Nr 1 w Gryfinie. Dodał, że wymagane 
jest podjęcie powyższej uchwały celem zawarcia aktu notarialnego. 
 
Radny Jan Gładkow odnosząc się do zapisów ujętych w  § 6 porozumienia poprosił o krótki 
komentarz.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że gdyby z jakichkolwiek przyczyn 
porozumienie nie zostało zrealizowane istnieje możliwość, iż sala może pozostać własnością 
Gminy, ale w przypadku gdyby Powiat chciał ja przejąć, musiałby zwrócić Gminie 
udokumentowane nakłady na budowę sali oraz remonty z zastrzeżeniem § 3 ust. 4. Dodał,  
że zostały wprowadzone zmiany do budżetu Miasta i Gminy Gryfino uwzględniające 
powyższą inwestycję oraz zlecone zostało wykonanie opracowania dokumentacji technicznej.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że jego zdaniem w przeciągu kilku lat klasy 
ponadgimnazjalne ulegną zmniejszeniu tylko do jednej w w/w obiekcie celem możliwości 
dotrzymania warunków w zawartym przedmiotowym porozumieniu, pozostałość będą 
stanowiły klasy gimnazjalne.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że celem przeprowadzenia powyższych 
działań stanowił zamiar rozwiązania problemu w oświacie. Dodał, że samo Kuratorium 
Oświaty, jeżeli dojdzie do kolejnej reformy, przychyla się do takich rozwiązań,  
aby w zespołach szkół ponadgimnazjalnych prowadzone było zarówno liceum,  
jak i gimnazjum. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że główną ideą powstawania gimnazjów był fakt 
rozdzielenia uczniów. To do czego przychyla się obecnie Kuratorium Oświaty stanowi 
powrót do punktu wyjścia.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeżeli zostaje wyrażona wola 
naprawienia procedur w oświacie to uważa, że powinno się to czynić.  
 
Radny Piotr Waydyk odnosząc się do klasy gimnazjalnej  o profilu sportowym, zapytał  
czy nabór do tejże klasy będzie wykraczał poza obwód Gminy Gryfino.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że biorąc pod uwagę charakter sportu 
populacja gryfińska jest zbyt mała do utworzenia klasy o takim profilu. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie powiatu 
na 2008 rok (druk nr 7/XIX).  

  
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że do powyższego projektu uchwały 
zostanie wprowadzona na sesji autopoprawka Zarządu Powiatu, która wynika z Zarządzenia 
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2008 r., zgodnie z którym zwiększona 
została Powiatowi dotacja celowa o kwotę 6.982,00 zł, przeznaczona na wypłatę zasiłku  
na zagospodarowanie, bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów podróży repatriantki. 
Dodała, że planowana jest również jeszcze jedna autopoprawka do powyższego projektu 
uchwały, która wynika z realizowanego przez PCPR projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 759.810,00 zł - współfinansowanego  
ze środków unijnych, przy współudziale 4 gmin: Banie, Gryfino, Trzcińsko-Zdrój, 
Widuchowa, które będą otrzymywały dotacje. Dodała, że zmiana uchwały jest związana  
z tym, że do chwili obecnej Wojewódzki Urząd Pracy nie ma dookreślonych zasad ujęcia 
powyższych środków w budżecie. Ponadto dodał, że w/w program jest jednym z pięciu, które 
są obecnie realizowane w Województwie Zachodniopomorskim. Dodała, że treść projektu 
uchwały nie ulegnie zmianie, zmieni się jednie do niego załącznik. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że tylko 4 gminy uczestniczą  
w w/w programie, ponieważ tylko one zadeklarowały swoje uczestnictwo. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że każda gmina jak i OPES miał 
możliwość wpływania na tworzenie harmonogramu, wyboru działań w ramach owego 
projektu. Dodała, że wszystko na  każdym z etapów było uzgadniane z przedstawicielami 
gmin i OPES. 
 
Radna Gabriela Kotowicz zapytała, czy były organizowane w związku z powyższym 
spotkania informacyjne. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że kilkakrotnie. 
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Radny Bolesław Paulski zapytał, czy można interpretować to taki w sposób, iż w związku  
z większą liczbą gmin uczestniczących w tymże programie zwiększyłaby się również ilość 
środków. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała twierdząco. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie aktualizacji planu 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok (druk nr 8/XIX). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że aktualizacja planu przychodów  
i wydatków w/w Funduszu jest niezbędna w związku z doprowadzeniem kwot planowanych  
do rzeczywistych, wykazanych w sprawozdawczości budżetowej, ponieważ plan pierwotnie 
został sporządzony w wielkościach prognozowanych. Dodała, że stan funduszu na początek 
roku musi zostać zwiększony o kwotę w wysokości 200.439,00 zł. Ponadto dodała,  
że w przedłożonym materiale poglądowym przez Geodetę Powiatowego został przewidziany 
zakres wydatków w ramach kwot zaplanowanych w projekcie PFGZGiK na rok 2008. 
Najwyższa kwota po stronie wydatków w wysokości 540.000,00 zł została zabezpieczona  
na wynagrodzenia pracowników obsługujących PZGiK wraz z pochodnymi.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  
i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na 2008 r. (druk  
nr 9/XIX). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że po ostatecznych rozliczeniach kwot 
dotacji celem ustalenia stanu środków obrotowych na koniec roku zgodnego  
ze sprawozdaniami budżetowymi występuje konieczność zwiększenia środków finansowych 
na początek roku o kwotę 85.130,00 zł, które w 80.532,00 zł zostaną przeznaczone  
na realizowane zadanie pn. „Termomodernizacja jednostki powiatowej – Dom Dziecka  
w Trzcińsku-Zdroju w zakresie: docieplenie przegród zewnętrznych, docieplenie poddasza 
wraz  z wymianą pokrycia, wymianą stolarki okiennej, modernizacją instalacji cieplnej 
wewnętrznej”. Dodała, że kwota w wysokości 739,00 zł wystąpi w w/w planie po stronie 
zobowiązań za 2007 r. stanowiąc odsetki od środków pieniężnych na rzecz budżetu powiatu, 
kwota w wysokości 3800,00 zł stanowi stan środków planowanych na zakończenie roku 
2008. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Radny Ryszard Laska odnosząc się do zał. nr 2 powyższego projektu uchwały, zapytał czy 
Gmina Trzcińsko-Zdrój realizuje już zadanie pn. Program usuwania wyrobów zawierających 
azbest. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w ubiegłym roku Gmina 
Trzcińsko-Zdrój złożyła wniosek z prośbą o dofinansowanie zadania oraz dodał, że bardziej 
szczegółowej informacji udzieli na najbliższym posiedzeniu sesji Rady Powiatu  w Gryfinie 
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Ad. 5 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Piotr Waydyk odnosząc się do sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie (materiał przygotowany przez Dyrektor PCPR  w Gryfinie – zgodnie  
z planem pracy Komisji Budżetowej- zał. nr 3), zapytał czym spowodowane jest wykonanie 
w 32,10% zadania pn. pochodne od wynagrodzenia. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na powyższą sytuację ma wpływ 
wypłacona pracownikom w I kwartale „13”. Ponadto zostały przyjęte nowe tabele płac  
w związku z czym były dokonywane wyrównania płacowe. Dodał, że będąc na spotkaniu  
w Wydziale Zdrowia Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego poruszał problem 
rozliczania DPS w Nowym Czarnowie, ponieważ jest on rozliczany wskaźnikiem, który  
nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Wynika to, z tego, że w w/w placówce znajdują  
się pensjonariusze, którzy zostali umieszczeni w niej przed 2004 r. tj. na tzw. starych 
zasadach. Dodał, że od przyszłego roku ma zostać zmieniony sposób wyliczania dotacji 
przyznawanych placówkom od Wojewody Zachodniopomorskiego. Poinformował, że w roku 
bieżącym w związku z ruchem pensjonariuszy nadwyżka wynosi 500.000,00 zł. Zostały 
przyobiecane powiatowi środki, które pozwolą zmniejszyć koszta i zniwelować ubytki. 
Ponadto dodał, że ZEDO S.A ma ponieść 50% nakładów finansowych w sprawie 
dochodzenia DPS w Nowym Czarnowie do standardów.  
 

Komisja Budżetowa przyjęła jednogłośnie protokół nr 17/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, na kiedy planowane jest rozpoczęcie świadczenia usług 
przez  Spółkę, ponieważ na poprzednim posiedzeniu Pan Jerzy Piwowarczyk na zadane 
pytanie: Czy jest możliwe rozpoczęcie działalności przez Spółkę w maju? - odpowiedział,  
że chciałby, aby tak się stało. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Pan Piwowarczyk obawia  
się ruszenia ze Spółką, ponieważ nie chciałby, aby od razu popadała w długi. Dodał,  
że 80% kosztów Szpitala pochłaniają wynagrodzenia pracowników, jednak nie można  
ich zmniejszyć, ponieważ w przeciwnym razie Szpital zostanie bez personelu. Wobec 
powyższego są dwa wyjścia tj. postulowanie o podwyższenie kontraktu z NFZ, co będzie 
czynione, albo znalezienie innych źródeł. Dodał, że czynione są wszelkie starania, aby Spółka 
rozpoczęła swoja działalność najpóźniej z końcem czerwca br. Ponadto dodał,  
że przeszkodami utrudniającymi powyższe stanowią te natury administracyjnej. Dodał,  
że obecnie trwa rejestracja Spółki jako NZOZ. Ważnym jest aby zgrać termin  jednoczesnego 
przejęcia aktem cesji kontraktu NFZ jak  i powołania NZOZ. Starosta poinformował,  
że w środę odbędzie się spotkanie w NFZ, na które również ma przybyć Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego Pani Mariola Cieśla celem 
ustalenia terminu. Dodał, że Wojewodzie chodzi o wyrejestrowanie obecnie działającego 
Szpitala, czego nie można w rzeczywistości uczynić, ponieważ tym samym zostanie utracona 
ciągłość świadczonych usług, natomiast powołanie NZOZ jest niezbędne do tego,  
aby móc stwierdzić komu  przekazać cesję.   
 
Radny Jan Gładkow zapytał, czy jest już oficjalne stanowisko Kuratorium Oświaty odnośnie 
połączenia ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział twierdząco i dodał, że opinia zostanie 
Radnym przedłożona w momencie przygotowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd 
Powiatu.  
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, jakie będzie stanowisko Zarządu Powiatu odnośnie 
podjętej uchwały Nr III/4/2008  Rady Społecznej przy SPZOZ Pielęgnacyjno - Opiekuńczy  
i Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2008 r.  w/s wystąpienia  
z wnioskiem do Rady Powiatu w Gryfinie. Ponadto zapytał, czy obecnie pomieszczenia  
po OIOM-ie są zagospodarowane. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że została wykonana zmiana sposobu 
użytkowania, został przeprowadzony remont, który w kwocie 40.000,00 zł został 
sfinansowany przez ZEDO S.A. Dodał, że w części zostanie również odtworzony AOS.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zwrócił uwagę na niewidoczny baner informacyjny 
zlokalizowany na działce w Daleszewie przeznaczonej na sprzedaż. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że baner zostanie poprawiony, 
 tak aby stał się widoczny. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
                                                                                          
 
 Przewodniczący Komisji Budżetowej 
 
                  Rafał Mucha 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
 


