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PROTOKÓŁ nr 20/08 
Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEWJ  

w dniu 15.09.2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.10 i trwało do godz. 17.10 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1), a także: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy 
Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek Zastępca 
Głównego Księgowego Janina Niwa. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził Przewodniczący Komisji Budżetowej Rafał Mucha. Porządek obrad (zał. nr 2) 
został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie 
materiałów na XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie, omówienie kierunków polityki 
budżetowej do opracowania projektu budżetu na rok 2009, ocena wykonania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2008 r. oraz zapoznanie się z informacją Zarządu 
Powiatu na temat wykonania Programu Naprawczego Finansów Powiatu Gryfińskiego  
za rok 2007. 
 
Ad.7 Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu na temat wykonania Programu 
Naprawczego Finansów Powiatu Gryfińskiego za rok 2007. 
 

Na posiedzenie przybyła Zastępca Głównego Księgowego Janina Niwa. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że powyższa informacja przedstawia 
działania, które do tej pory zostały wykonane (zał. nr 3). Pierwszym z takich przedsięwzięć 
były „Zmiany organizacyjne powiatowej administracji samorządowej na terenie Powiatu 
Gryfińskiego”. Polegały one na zmianach w strukturze organizacyjnej Starostwa 
Powiatowego, które wiązały się z przypisaniem zadań niektórym wydziałom  
oraz z likwidacją niektórych wydziałów jak np. Wydziału Promocji Informacji  
i Współpracy Międzynarodowej. Jednocześnie z powstaniem nowego Wydziału – 
Wydziału Zarządzania Drogami, który powstał w wyniku zmian restrukturyzacyjnych  
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfinie. W wyniku poczynionych zmian uległo 
zmniejszeniu zatrudnienie w Starostwie Powiatowym z 130 do 105 osób. Kolejne 
przedsięwzięcie dot. „Obniżenia kosztów utrzymania placówek oświatowych poprzez 
łączenie placówek oświatowych i przekazanie zadań w zakresie oświaty gminom”. 
Sekretarz w woli przypomnienia powiedziała, że powyższe przedsięwzięcie odnosiło  
się do przekazania Gminie Gryfino z dniem 1 września do prowadzenia Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie. W Chojnie doszło do połączenia Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 i 2. Z dniem 1.01.2009 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
przejmie do prowadzenia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Odnosząc 
się do subwencji oświatowej dodała, że w szkołach powinno się teraz lepiej wieść, 
ponieważ nie zmalała liczba uczniów, a wręcz wzrosła. Subwencja oświatowa, która 
przewidziana jest na jednego ucznia będzie wyższa niż w roku obecnym. Należy wziąć  
tu również pod uwagę sprawy związane z podwyżkami dla nauczycieli, ale jeszcze  
nie wiadomo czy za tym pójdzie zwyżka subwencji oświatowej.   
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał o ile wzrósł nabór w szkołach. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że nabór w szkołach na terenie 
Powiatu wzrósł o około 60 osób. 
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Radny Adam Nycz powiedział, że wcale nie musi się to przekładać na to, że zmniejszą  
się koszty w oświacie. Jeżeli jest 32 uczniów w klasie, to koszty utrzymania tejże klasy  
są zupełnie inne niż klasy 14 czy 20 osobowej. Mając o 60 uczniów więcej należy  
się z tego cieszyć, ponieważ jakościowo poprawia się sytuacja  w klasach.  
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, czy wzrosła liczba oddziałów w ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie 
oraz w ZSP Nr 2 w Gryfinie.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że liczba oddziałów wzrosła o 1  
w ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał o to, kiedy będzie wiedza na temat subwencji 
oświatowej, czy będzie już cokolwiek wiadomo pod koniec roku. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała twierdząco i dodała, że jest  
ona jeszcze później korygowana do marca.  
 

Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka kontynuując powiedziała, że kolejnym 
realizowanym przedsięwzięciem było „Obniżenie kosztów zadań pomocy społecznej 
poprzez przenoszenie placówek pomocy społecznej oraz przekazanie zadań z zakresu opieki 
społecznej organizacjom pozarządowym”. Dodała, że taka relokacja miała już miejsce – 
przeniesienie Domu Dziecka z Binowa do Chojny. Ponadto z dniem 1 lipca 2008 r. miało 
miejsce połączenie Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju wraz z Domem Dziecka w Chojnie  
i filią w Chwastnicy tworząc Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą  
w Chojnie. Domy Pomocy Społecznej w Dębcach oraz w Trzcińsku Zdroju zostały 
przekazane organizacjom pozarządowym. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, czy mamy wpływ na zatrudnianie personelu 
pomocniczego w domach dziecka, czy to zależy od dyrektora placówki.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że raczej od dyrektorów, ponieważ 
to oni są kierownikami zakładów pracy.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że mamy takie prawo,  
ale nie były prowadzone kontrole dot.  zatrudnienia osób w domach dziecka. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że kolejnym przedsięwzięciem  
było „Obniżenie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie”. 
Polegało na zmniejszeniu  w 2007 r. 13 stanowisk urzędniczych w stosunku do roku 2006. 
Wynikało to z prowadzonych kontroli, aby pracownicy nie przyjmowali na siebie realizację 
tych samych zadań, które można było przypisać jednej osobie, a które w rzeczywistości 
realizowało dwóch, trzech pracowników. W tym momencie obniżenie kosztów 
funkcjonowania PUP w Gryfinie spowodowało, to że została przeanalizowana liczba 
stanowisk, a także to, jakie zadania na poszczególnych stanowiskach są wykonywane. 
Ponadto Dyrektorowi została zwrócona uwaga, iż pracownicy wytypowani do realizacji 
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jednego zadania mogą realizować w czasie, kiedy nie wykonują wskazanego zadania 
również drugie. Przykładem takich może być osoba zajmująca się funduszami unijnymi.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w ubiegłym roku Dyrektor PUP 
wnioskował o zwiększenie  środków pieniężnych w wysokości 200 000,00 zł, które nie 
zostały mu ostatecznie przyznane. Dodał, że pomimo braku tych środków Dyrektorowi 
udało się zakończyć rok budżetowy 2007 bez żadnych zobowiązań. W tym roku zostały 
zwiększone środki dla PUP celem osiągnięcia standardów przypisanych do poszczególnych 
stanowisk. Nie zawsze standardy przedkładają się na zatrudnienie a raczej na wzrost 
wynagrodzeń.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał ile obecnie jest etatów w PUP w Gryfinie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że jest 41 ½ etatu.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy były wykonywane statystyki określające ilość 
etatów na bezrobotnych i jak to się mniej więcej kształtuje. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że taka informacja była 
przygotowywana dla Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że kolejne działanie odnosi  
się do „Likwidacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i przekształcenie go NZOZ (w tym 
likwidacja długu) oraz „Zmiany w finansowaniu likwidatora i zakończenia likwidacji 
SPZZOZ – w likwidacji”. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że z informacji uzyskanych  
od Prezesa Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. posiada wiedzę, iż Spółka  
za pierwszy miesiąc swojej działalności osiągnęła stratę w wysokości 20 000,00 zł. Dodał, 
że jest to zadawalający wynik biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno Szpital osiągał 
miesięczną stratę w wysokości 120 000,00 zł. Dodał, że na dzień dzisiejszy nie zostały 
jeszcze utworzone gabinety specjalistyczne w Chojnie i w Gryfinie,  które również będą 
przynosiły dochody dla Spółki. Ponadto nie został jeszcze włączony do struktur Szpitala 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
i Opiekuńczo Leczniczy w Gryfinie, którego miesięczny zysk wynosi 4 000,00 zł.  Dodał, 
że nastąpiła poprawa nie mniej jednak nie jest ona jeszcze taka, jaka jest oczekiwana. 
Starosta Gryfiński poinformował, że udało się zatrzymać długi, które już w tej chwili nie 
powstają tzn. nie przyrastają już w takim tempie o jakim była mowa. Dodał, że została 
zakończona w 99 % regulacja długów SPZZOZ w Gryfinie. W tym okresie została 
spłacona kwota w wysokości około 5 600 000,00 zł z kwoty 8 500 000,00 zł podanej  
na dzień 30 czerwca 2006 r. Dodał, że do kwoty wyjściowej należy również doliczyć 
odsetki za nieterminową spłatę zobowiązań, które do dnia 30 czerwca 2007 r. urosły  
do kwoty w wysokości około 9 400 000,00 zł. Na dzień dzisiejszy Powiat spłacił kwotę  
w wysokości 5 600 000,00 zł. Jeżeli chodzi o pozostałą część zostanie jeszcze uzgodnione  
na posiedzeniu Zarządu Powiatu, czy zostanie utworzona specjalna rezerwa, tj. czy środki 
będą znajdywały się na lokacie, czy też zostanie ona ujęta w budżecie i będzie utworzona 
rezerwa, aczkolwiek będą to  pieniądze na dzień dzisiejszy, jak gdyby wirtualne, które będą 
czekały do 2015 r., kiedy to niektórzy wierzyciele będą mogli jeszcze upomnieć się o spłatę 
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zobowiązań (stanowią kwotę około 600 000,00 zł). Na chwilę obecną z rozliczeń 
finansowych wynika, że zobowiązania te mogą ulec przedawnieniu albo podmiotów nie 
ma. Podsumowując powiedział, że powstałą oszczędnością jest różnica między wysokością 
zobowiązań na dzień 30 czerwca 2007 r. (tj. 9 400 000,00 zł) a kwotą spłaconych  
i zabezpieczonych do 2015 r. zobowiązań (tj. 6 200 000,00 zł). Dodał, że na ten moment 
duża część zobowiązań została w tym roku uregulowana z własnych środków Powiatu. 
Odnosząc się do sprawy Szpitala w Gryfinie Starosta poinformował, że do tej pory została 
spłacona część należności.  Ponadto został również podjęta próba odzyskania od Skarbu 
Państwa środków pieniężnych, za zobowiązania za 1998 r. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zwrócił się do Zarządu Powiatu, aby zobowiązał Radę 
Nadzorczą Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. do tego, aby bacznie 
przyglądać się temu jak prowadzona jest polityka obsługi zobowiązań, ponieważ za czasów 
funkcjonowania poprzedniego Szpitala - choć nowej władzy, zaniedbuje się pewne tematy, 
co powoduje wzrost kosztów poprzez zabezpieczanie wyrokami sądowym, gdzie jego 
zdaniem można by podpisywać porozumienia płatnicze i tym samym nie mnożyć kosztów.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu dał wytyczne 
Prezesowi w/w Spółki odnośnie tego w jakim zakresie, do jakiej kwoty,  na jakich zasadach 
może zawierać zobowiązania.   
                                                    
Przewodniczący Rafał Mucha zwrócił uwagę na niezbyt precyzyjnie przygotowanie 
informacji z wykonania planu finansowego NZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
oraz braku na nim podpisu i pieczątki Głównego Księgowego tejże jednostki. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odnosząc się do sprawy dot. konsolidacji długu 
Powiatu Gryfińskiego powiedziała, że odnosi się to do spłaty kredytu długoterminowego 
zaciągniętego w Banku Nordea BP S.A.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Radni wyrażali również zgodę na 
przeniesienie długu z Banku Ochrony Środowiska S.A do kredytu z Banku Nordea  
BP S.A. Dodał, że związane było to z tym, że w w/w Banku zmieniła się kadra dyrektorska, 
która spojrzała trochę inaczej na wcześniejsze deklaracje swoich poprzedników. 
Niekorzystne się to stało, ponieważ Bank doliczył do obligacji Powiatu tzw. kwotę czystą 
obligacji czyli, Bank doliczył sobie to, co by stracił z tytułu wcześniejszego wykupu 
obligacji.  
  

Posiedzenie opuściła Zastępca Głównego Księgowego Janina Niwa. 
 
Ad.5 Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2008 r.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zarówno dochody jak i wydatki  
nie przekroczyły 50%, co nie stwarza niebezpieczeństwa, że budżet nie zostanie 
zrealizowany – głównie jeżeli chodzi o stronę wydatkową. Poinformowała, że wykonanie 
wydatków również nie sugeruje niebezpieczeństwa dla rocznego wykonania budżetu. 
Średnie wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r. przekroczyło 50%. Dodała, że różne 
czynniki wpłynęły na nie wykonanie wydatków w 50%, np. zostały uzyskane w wyniku 
przeprowadzonych postępowań przetargowych, jak również wprowadzonych oszczędności. 
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Skarbnik poinformowała, że jak na razie planowany zakup nieruchomości od Banku PKO 
BP S.A przy ul. 11 Listopada w Gryfinie przesunie się w czasie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że z informacji, jakie uzyskał  
od dyrektora Banku wynika, że w listopadzie Bank przeniesie się do nowych pomieszczeń.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek kontynuując powiedziała, że z innych istotnych 
informacji, o których Pan Starosta już wspomniał pokrywane są na bieżąco zobowiązania, 
na bieżąco są realizowane wydatki, pomimo wcześniejszych planów kredyt z Banku 
Nordea BP S.A. nie został uruchomiony. Innym istotnym czynnikiem jest to, że żadna  
z jednostek na tą chwilę obecną nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Ponadto dodała, 
że nie zostały przekroczone wskaźniki ustawowe.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że z informacji przekazanych przez Panią 
Skarbnik wynika, że zobowiązania wymagalne występują tylko w służbie zdrowia. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że tak.  
 
Radny Adam Nycz odnosząc się do zapisu w sprawozdaniu z wykonania budżetu  
za I półrocze 2008 r. zapytał, czy kwotą w wysokości 371 570,10 zł stanowiącą 1,25% 
zamknęła się realizacja ogólnie dochodów, czy dochodów majątkowych. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedział, że są to dochody majątkowe 
pochodzące ze sprzedaży, z  umów najmu, dzierżawy 
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy powyższe  stanowi 1,25%. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że 1,25% dochodów wykonanych. 
Dodała, że taka jest struktura. Dochody majątkowe są zyskiwane z administrowania 
majątkiem, czyli np.:  ze sprzedaży, z dzierżawy. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik, czy posiada 
wiedzę na temat tego jaki jest wynik operacyjny za I półrocze 2008 r. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że takiego ścisłego wyniku na temat 
wyniku operacyjnego nie ma i dodała, że deficyt budżetowy planowany nie uległ zmianie. 
Rozpatrując go w kategoriach wielkości wykonanych zarówno po stronie dochodów jaki  
i wydatków to na I półrocze jest to 151 000,00 zł deficytu. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że pojawiają się pewne sygnały dochodzące  
z okolic ministerstwa, że pojawi się projekt mówiący o tym, że  wszelkie środki unijne 
będą rozdysponowane dla podmiotów mających dodatni wynik operacyjny. Zwrócił  
się z prośbą, aby przy przystępowaniu do omawianiu kolejnych wykonań z budżetu  
oraz projektu  budżetu na przyszły rok były przygotowane wskaźniki operacyjne. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w przypadku, kiedy projekt zostanie 
podjęty i stanie się ustawą, to od przyszłego roku zmieni się sposób ustalania ustawowych 
wskaźników – będzie odnosić się średnich arytmetycznych różnych wielkości za 3 letnie 
okresy wstecz.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że występują różne pomysły 
naliczania wyniku operacyjnego. Najnowsza wersja wyliczania wyniku operacyjnego 
odnosi się do średnich arytmetycznych za okres 3 lata wstecz. Z uwagi na to, że projekt 
budżetu jednostek samorządowych ujmuje też budżety na zbywaniu mienia komunalnego.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że wspomniał o tym wskaźniku, ponieważ 
chciałby aby rozpocząć właśnie przy pomocy tegoż wskaźniku analizowanie kolejnych 
wykonań z budżetu czy projektów budżetu. Wskaźnik ten jest bardzo prostym parametrem, 
który w jednoznaczny sposób pokaże, czy Powiat zmierza w dobrym kierunku, czy też nie.  
 
Ad.4 Omówienie kierunków polityki budżetowej do opracowania projektu budżetu  
na rok 2009. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok  
(druk nr 10/XXI) 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że przy projektowaniu budżetu na 2009 
r. Radnym zostały zaproponowane kierunkowe zadania – priorytety, które powinny znaleźć 
odzwierciedlenie w przyszłorocznym budżecie. Główne wielkości, o które będzie oparty 
budżet  będą pochodziły z danych ministerialnych. Dodała, że szacunek dochodów zostanie 
określony zarówno na podstawie danych pochodzących z lat ubiegłych jak również z zadań 
przewidzianych do wykonania na rok kolejny. Natomiast jeżeli chodzi i wydatki są one 
odzwierciedleniem dochodów, które Powiat będzie realizował. Głównymi kierunkami 
polityki budżetowej przyjętymi na 2009 r. jest minimalizacja długu publicznego, 
kontynuacja programu przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie polegającego  
na naprawie finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego, która związana jest z likwidacją 
SPZZOZ w Gryfinie. Kolejne działania związane są z funkcjonującą Spółką „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o., jak również z różnymi wytyczonymi głównymi 
kierunkami realizacji zadań powiatowych, do których należeć będzie intensyfikacja zadań 
związanych z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatu w tym: 
modernizacja nawierzchni bitumicznych, budowa i odtworzenie ciągów pieszych, 
przygotowanie dokumentacji dla potrzeb absorpcji funduszy zewnętrznych. W ramach 
inwestycji przewidzianych do inwestycji będzie kontynuowana inwestycja w SOSW  
w Chojnie, standaryzacja DPS w Nowym Czarnowie oraz poprawa estetyki i stanu 
bezpieczeństwa w nieruchomościach Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem jednostek  
i placówek oświatowych. Ponadto przy określaniu kierunków polityki budżetowej został 
zaplanowany zakup od Banku PKO BP S.A. udziału w nieruchomości. W dziedzinie 
administracji publicznej przewidziana została racjonalizacja i optymalizacja polityki 
krajowej z uwagi na trudności w pozyskiwaniu i utrzymaniu specjalistów. W obrębie 
odpadami gospodarki będzie realizowany programu dotyczący usuwania azbestu z terenu 
Powiatu Gryfińskiego. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy została uchylona Uchwała Nr IX/86/2003 r. 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.08.2003 r. w sprawie określenia trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej, jeżeli nie, to według niego w powyższym projekcie 
uchwały powinno się do niej odwołać, chociażby w uzasadnieniu. 
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przyznała rację Przewodniczącemu i dodała,  
że zostanie to uzupełnione. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z 19 posiedzenia Komisji Budżetowej. 
 

Komisja przyjęła większością głosów protokół Nr 19/08 z dnia 30.06.2008 r. 
 

Ad.6 Analiza i opiniowanie materiałów na XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z realizacji planu Kontroli Rewizyjnej za I półrocze 2008 r.  
(druk nr 2/XXI). 

 
Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się do powyższego sprawozdania zapytał,  
czy Komisja Rewizyjna podczas przeprowadzania kontroli nie wykryła rażących 
nieprawidłowości. 

 
Radny Bolesław Paulski odpowiedział, że na dzień przeprowadzania kontroli powołany 
Zespól Kontrolny nie wykrył żadnych nieprawidłowości w zakresie, w którym była  
ona prowadzona. 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 3/XXI). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Radni wyrazili wcześniej zgodę  
na zbycie majątku po Powiatowym Zarządzie Dróg w Moryniu. Dodał, że były ogłaszane 
przetargi w przedmiotowej sprawie, jednak zarówno I jak i II przetarg okazał  
się nieskuteczny. W między czasie  Burmistrz Gminy Moryń wnioskował o to, aby wejść  
w posiadanie tejże nieruchomości. Ostatecznie udało się stronom dojść do porozumienia. 
Przedmiotowa sprzedaż odbyłaby się w drodze bezprzetargowej za cenę w wysokości 
342 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację celu związanego z edukacją publiczną. Dodał, 
że porozumienie wejdzie w życie, w momencie kiedy Rada Powiatu w Gryfinie podejmie 
uchwałę w przedmiotowej sprawie, Rada Miejska w Moryniu wyraziła już zgodę. Starosta 
zaznaczył, że nabywca zobowiązuje się do zapłaty na poczet ceny nabycia  
dla sprzedającego zadatku w wysokości 120 000,00 zł do dnia zawarcia umowy 
przedwstępnej. Pozostała część ceny podlega zapłacie w terminie do dnia 31 marca 2009 r. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy Zarząd Powiatu konsultował z Radcą 
Prawnym treść porozumienia w przedmiotowej sprawie, ponieważ na oryginale dokumentu 
nie widnieje jego parafka. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że został zaparafowany projekt 
porozumienia, od którego oryginał nie odbiega treścią.   
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Przewodniczący Rafał Mucha dodał, że jego zdaniem pomimo wszystko oryginalne 
porozumienie również powinno było zostać zaparafowane przez Radcę Prawnego. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulic: 

Kościelnej, Sienkiewicza, Kościuszki i Pionierów w Gryfinie kategorii drogi 
powiatowej (druk nr 4/XXI). 

 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że zostało wymienione uzasadnienie  
do powyższego projektu uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad podwyższenia 
kapitału zakładowego i pozyskania inwestora zewnętrznego do spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. (druk nr 5/XXI). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w celu rozwoju Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., a przede wszystkim sprostowania wymaganiom 
osiągnięcia standardów jakościowych, poprawy infrastruktury zaistniała konieczność 
dokapitalizowania tejże Spółki poprzez znalezienie partnera zewnętrznego, który zostanie 
wyłoniony w drodze ogłoszenia publicznego. Uważa się, że podniesienie kapitału  
nie powinno się odbywać poprzez poręczenia, czy przez zaciąganie przez Spółkę kredytów, 
które później musielibyśmy poręczać. Dodał, że na dzień dzisiejszy Spółka  
i tak nie ma tej możliwości, uwagi na krótki okres jej działalności. Umowa Spółki może 
zostać zawarta po przeprowadzeniu skutecznego postępowania przetargowego  
oraz po zatwierdzeniu jej przez Radę Powiatu w Gryfinie. Podwyższenie kapitału 
zakładowego może nastąpić w pierwszej kolejności oprócz pozyskania inwestora 
zewnętrznego również przez umożliwienie mu objęcia do 97,5% udziałów  
w podwyższonym kapitale zakładowym w formie wkładu pieniężnego. Wynika to z tego, 
ponieważ Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 250 000,00 zł i do 10 000 000,00 
zł jest tenże wyliczony procent.  
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, czy jest zainteresowanie podmiotów na rynku medycznym. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd przygotowując  
tą uchwałę czynił to z dwóch powodów. Po pierwsze widziana była konieczność 
podniesienia kapitału założycielskiego w celu rozwoju Spółki. Po drugie na rynku 
zdrowotnym występuje zainteresowanie podmiotów przystępowaniem do tego typu 
przedsięwzięć. W rezultacie kiedy była powoływana Spółka zostały przeprowadzone dwie 
rozmowy z podmiotami zainteresowanymi staniem się partnerem strategicznym, czyli 
większościowym udziałowcem Spółki. W umowie Spółki Powiat dokona dla siebie 
zastrzeżenia prawa posiadania jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej oraz 
jednomyślności w głosowaniu w przypadku zmiany dotychczasowej działalności Spółki lub 
zmniejszeniu zakresu jej działania. Przy sprzedaży udziałów współudziałowiec będzie miał 
pierwszeństwo w ich nabyciu. Każdy ze współudziałowców odpowiadać będzie  
za zobowiązania Spółki proporcjonalnie do swoich udziałów.  
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Radny Bolesław Paulski zapytał, jakie jest założenie wejście pakietem aportowym  
do tej Spółki, skąd będzie wiadome, że Powiat dopuszczą. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zostaną podane odpowiednie 
warunki, na które inwestor zawierając umowę Spółki musi się zgodzić. W pierwszym 
etapie inwestor strategiczny ma wnieść kapitał założycielski w formie wkładu pieniężnego 
w wysokości 750 000,00 zł, tak aby kapitał założycielski Spółki na początku wynosił  
1 000 0000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność i zmianę sprzętu medycznego.  
W kolejnych latach (dlatego jest kwota 10 000 000,00 zł) inwestor będzie zobowiązany  
do wykonania inwestycji.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się do treści zapisu w § 2 w powyższym 
projekcie uchwały powiedział, że jego zdaniem słowa „w formie wpłaty gotówką” powinny 
zostać zastąpione „w formie wkładu pieniężnego”, ponieważ to określenie jest 
nieprecyzyjne. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że parafował tą uchwałę Radca 
Prawny, który specjalizuje się w sprawach związanych ze spółkami. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się do słów Pana Starosty tj. że zmiany umowy 
Spółki będą wymagać zgody Rady Powiatu przytoczył zapis w § 3 ust. 2 mówiący o tym, 
że „zmiany umowy spółki wymagać będą przed ich podpisaniem opinii Rady Powiatu”. 
Dodał, że opinię można przyjąć do wiadomości, bądź ją zlekceważyć. Zapis szczególnie 
istotny będzie przy zawieraniu pierwszej umowy, kiedy to cała procedura ruszy, dlatego 
osobiście wolałby, aby słowo „opinii” zostało zastąpione słowem „zgoda”. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zgodził się wprowadzając to autopoprawką. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy na tym etapie Powiat musi się deklarować  
co do tego, że na pewno zagwarantuje to, że udziałowiec będzie miał pakiet większościowy 
oraz czy to dla Powiatu jest korzystne do zaproponowania. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tak. Zapis ten ma wskazywać  
na to, że Powiat gwarantuje większościowy udział dla współudziałowca po to aby móc  
go pozyskać, ponieważ nikt z podmiotów – inwestorów nie chce ulokować pieniędzy  
w przedsięwzięcie, w którym nie będzie  posiadał udziałów większościowych. Powiat chce 
mieć zachowane to minimum. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że obawia się tego, że może powstać taka 
ewentualność, iż Powiat oddając Spółkę bez 10 000 000,00 zł może utracić nad nią  
na długie lata kontrolę, ponieważ nie ma żadnej pewności, że pieniądze się pojawią,  
że inwestycje zostaną zrealizowane, że do roku 2012 standaryzacja zostanie zrealizowana. 
Dodał, że chodzi mu o możliwość ewentualnego rozwiązania tej umowy i przejęcia  
z powrotem w momencie kiedy okazałoby się, że inwestor nie realizuje tego,  
co ma realizować. Ponadto zapytał, czy  jest na to jakaś „furtka”. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że inwestor wnosząc do Spółki 
kapitał założycielski w kwocie np. 750 000,00 zł nie będzie tego czynił po to, aby stracić 
tylko po to, aby w przyszłości przyniosło mu to zysk. Inwestor poprzez wniesienie kapitału 
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założycielskiego związany będzie z Powiatem jedynie wkładem pieniężnym, natomiast 
majątek cały czas jest przy Powiecie. Nie wiadomo, kiedy Powiat będzie chciał  
i czy w ogóle będzie chciał podnieść kapitał przez wniesienie aportu. Kontynuując dodał, 
że w razie niepowodzenia w przyszłości istnieje możliwość utworzenia przez Powiat  
na  majątku, który posiada np. kolejnej spółki. 
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, że w powyższym projekcie uchwały nie występuje 
zapis mówiący o tym, że inwestor wniesie na początek kapitał w wysokości 750 000,00 zł. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w powyższym projekcie uchwały 
zostały zawarte ogólne zasady dot. podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania 
inwestora zewnętrznego do Spółki. Szczegóły zostaną zawarte w umowie Spółki. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał o to kto, będzie właścicielem Szpitala. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli chodzi o grunt to inwestor 
strategiczny otrzymuje od Zarządu Powiatu lub od Likwidatora za pośrednictwem Zarządu 
zgodę na inwestowanie na terenie Powiatu w formie wieczystego użytkowania.  
Przy wieczystym użytkowaniu określa się w jakim terminie i czym ma być zabudowany 
teren.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że na dzień dzisiejszy trzeba zastanowić się nad tym  
w jakim kierunku należy podążyć aby zapobiec takiemu przyrostowi długu, jaki do tej pory 
Szpital generował. Kontynuując dodał, że zastanawia go to, czy Szpital stanie się na tyle 
konkurencyjny, aby mógł w ogóle utrzymać się na rynku usług medycznych, biorąc  
pod uwagę już nawet planowane zamiary odnośnie np. wybudowania Oddziału 
Chirurgicznego.   
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że chciałby aby nie były bagatelizowane 
sprawy, które będą w dokumentach podpisywane. Zdarzają  się takie procesy przekształceń 
nazywając ogólnie, gdzie najczęściej Skarbowi Państwa jest wyegzekwować najtrudniej 
zobowiązania, które przejął na siebie potencjalny inwestor tj. że przejął zakład, który stoi 
pusty i inwestycji w nim nie ma. Dodał, że Szpital jest zbyt poważną jednostką, aby 
przeprowadzać taki eksperyment na nim.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski myśli, że taki scenariusz nie grozi Powiatowi. 
Kontynuując powiedział, że w przypadku kiedy nie uda się pozyskać inwestora 
zewnętrznego zostanie przygotowana przez Zarząd Powiatu przygotowany projekt uchwały 
w takich zakresie, o którym myśli Rada Nadzorcza tj. o podniesieniu kapitału 
założycielskiego i przygotowaniu Spółki do tego, aby sama mogła się przygotowywać  
do procesu konkurencji jaka występuje na rynku medycznym. Dodał, że Spółka chciałaby 
zakupić laparoskop, aby stać się bardziej konkurencyjną na rynku. Starosta poinformował,  
że w przypadku kiedy Szpital miałby większą powierzchnię bez problemu można byłoby 
wstawić dodatkowo 6 łóżek „zolowskich” (bez problemu zostałyby uzyskane  
od Narodowego Funduszu Zdrowia), które zbilansowałyby Szpital. Niestety biorąc  
pod uwagę obecną powierzchnię Szpitala udało się tylko dostawić tylko jedno łóżko.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie  dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 6/XXI). 

 
Posiedzenie opuścił Radny Adam Nycz 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że wprowadzone zmiany  
do powyższego projektu uchwały wynikają z tego, że została utworzona Wielofunkcyjna 
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chojnie, w której skład wchodzi Dom Dziecka  
w Trzcińsku Zdroju, Dom Dziecka w Chojnie oraz filia w Chwastnicy. Ponadto została 
połączona funkcja Skarbnika Powiatu z funkcją Głównego Księgowego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W wyniku zmieniających się przepisów oraz pojawieniem  
się nowych regulacji prawnych i dostosowaniem ich do obowiązującego Regulaminu zaszła 
potrzeba zmian z zakresu poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa 
Powiatowego. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/XXI). 

 
Posiedzenie opuścił Radny Bolesław Paulski. 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zmiany w Statucie Powiatu wiążą 
się ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie, z połączeniem funkcji Głównego 
Księgowego z funkcją Skarbnika Powiatu, a także wprowadzono zmiany  
dot. sprecyzowania zasad prowadzenia rejestrów uchwal, zarządzeń, przechowywania 
protokołów.    
 

Komisja nie zajęła stanowiska nad przedstawionym projektem uchwały. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przeznaczenia środków 

Powiatowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie 
na wykonanie zadań służących ochronie środowiska polegających na usuwaniu 
azbestu z istniejących obiektów budowlanych a także udzielania na ten cel 
dofinansowania (druk nr 8/XXI). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powyższy projekt uchwały uległ 
zmianie. Zmiana polegała na tym, że do § 2 ust. 2 powyższego projektu uchwały - zapis ”... 
których właścicielami są osoby fizyczne (również wspólnoty mieszkaniowe w części  
w której właścicielami są osoby fizyczne) oraz z obiektów gminnych i powiatowych” 
zastępuje się „...do których osoby fizyczne posiadają tytuł prawny (również wspólnoty 
mieszkaniowe) oraz z obiektów gminnych i powiatowych”. Dodał, że istnieje Krajowy 
Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest, który na dzień dzisiejszy  
ze strony państwa ma wspomagać w kierunku rozwijania świadomości, co do szkodliwości 
azbestu. W ramach programu PFOŚiGW w Gryfinie usuwany jest azbest na terenie 
Powiatu Gryfińskiego, który  kierowany jest do osób fizycznych wspólnot mieszkaniowych 
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umożliwiając im występowanie o środki na ten cel. Poinformował, że dla oszacowania 
prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie  
oraz składowaniu wyrobów zawierających  azbest z terenu Powiatu Gryfińskiego przyjęto 
według danych z 2007 r., koszt 1m2 na 30,00 zł. Przewidywany całkowity koszt 
przedsięwzięcia tj. usunięcia azbestu z terenu Powiatu, pomijając rurociągi azbestowe, 
wyniesie około 13 503 960,00 zł, co przy założeniu okresu 24 lat (okres od 2008  
do 2032 r.), daje kwotę w wysokości około 562 665,00 zł na rok. W Programie usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu przedstawiono refundowanie dla osób 
fizycznych poniesionych kosztów demontażu, pokrycia, transportu oraz składowania 
wyrobów azbestowych w wysokości m.in. 50 %, co daje około 281 332,00 zł na rok. 

 
Komisja nie zajęła stanowiska nad przedstawionym projektem 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/XXI). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zmiany w obowiązującym 
zestawieniu przychodów i wydatków oraz planie przychodów i wydatków PFOŚiGW  
w Gryfinie dotyczą zadania określonego w poz. 4.1 zał. nr 2 do projektu uchwały poprzez 
dopisanie w nazwie zadania zwrotu „oraz poprawa systemu odprowadzania ścieków 
opadowych wokół budynku” oraz zadania określonego w poz. 4.3 zał. nr 2 do projektu 
uchwały poprzez dopisanie w nazwie zadania zwrotu „oraz wymiany kotła c.o.”. 

 
Komisja nie zajęła stanowiska nad przedstawionym projektem uchwały. 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2008 rok (druk nr 11/XXI). 
 

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, jakie działania ujęte w rozdziale 85295 – Pozostała 
działalność składają się na  kwotę 420 000,00 zł.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że na kwotę 420 000,00 zł składa  
się kwota 160 000,00 zł pozyskana w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem 
Pracy i Polityki Społecznej i są to trzy projekty realizowane przez PCPR w Gryfinie. 
Kwota w wysokości 260 000,00 zł została pozyskana w ramach dwóch umów podpisanych  
z PFRON. Jedna opiewa na kwotę 100 000,00 zł i jest ona przeznaczona na budowę windy 
w SOSW w Chojnie, druga zaś na kwotę 160 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gmin: Gryfino i Chojna. 
 
Radny Jan Gładkow zapytał, czy zostały już wypłacone nauczycielom wynagrodzenia  
za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że nie zostały one jeszcze 
wypłacone. Do 15 czerwca był obowiązek złożenia informacji przez dyrektorów szkół  
do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 
który to informacje zbiorcze przesyłał do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, która 
dopiero na podstawie złożonych wniosków zapotrzebowań przekazywała za pośrednictwem 



 13

Ministerstwa Finansów środki na wypłatę wynagrodzeń.  W 2008 r. informacja została 
otrzymana w dniu 19 sierpnia, natomiast w 2007 r. było to 24 sierpnia. Poza tym 
dyrektorzy w ramach posiadanych przez siebie budżetów mogli wypłacić te środki  
i nie spowodowałoby to żadnych negatywnych konsekwencji w tym zakresie. Skarbnik 
poinformowała, że w powyższym projekcie uchwały nastąpiła zmiana, co do poprzedniej 
wersji, w pkt 16 uzasadnienia. Pierwotnie kwota w wysokości 30 000,00 zł przeznaczona 
była na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację boiska przy ZSP Nr 1  
w Chojnie. W zmienionym uzasadnieniu do w/w projektu uchwały kwota ta jest 
przeznaczona na opracowanie koncepcji zagospodarowania ZSP Nr 1 w Chojnie 
uwzględniającej modernizację boisk i budowę sali gimnastycznej.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wyjaśnił, że powyższa zmiana jest wynikiem 
wizytacji Komisji Gospodarki. 

 
Komisja nie zajęła stanowiska nad przedstawionym projektem uchwały. 

 
11. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze roku 

2008 (druk nr 12/XXI). 
 

Komisja zapoznała się z  powyższym sprawozdaniem. 
 
Ad.8 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji Budżetowej 
 
             Rafał Mucha 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
 


