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PROTOKÓŁ nr 26/09 

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUD śETOWEWJ  
w dniu 16 lutego 2009 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do godz. 17.20 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 7 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1), a takŜe: Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka,  
Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Jerzy Piwowarczyk. Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji BudŜetowej 
Rafał Mucha. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Protokół nr 25/09  
z dnia 12.01.2009 r. został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia była 
analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXVII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXVII sesję Rady 

Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2008 (druk   
nr 2/XXVII).  

  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy uŜyczenia, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości 
(druk nr 3/XXVII).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie wystąpiła z wnioskiem o przedłuŜenie na okres 5 lat umowy 
uŜyczenia pomieszczeń biurowych, w których mieści się Ośrodek Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych. Nieruchomość ta oznaczona numerem działki 272 połoŜona w obrębie 
ewidencyjnym 3 miasta Chojna, przy ul. Dworcowej 1, stanowi własność Powiatu 
Gryfińskiego. Umowa uŜyczenia została zawarta na okres 3 lat. Dodała, Ŝe w przypadku  
gdy po umowie zawartej na czas nie przekraczający 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu  
w Gryfinie. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Na posiedzenie przybyli: Radny Sławomir Terebecki oraz Radny Piotr Waydyk.  
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań 
realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2009 r. 
(druk nr 4/XXVII).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe zadania, które przyjmuje  
się do realizacji z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowane w 2009 r. ze środków 
PFRON, realizowane przez PUP w Gryfinie oraz zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 
realizowane przez PCPR w Gryfinie zostały wymienione w § 1 projektu uchwały. 
Poinformowała, Ŝe w roku bieŜącym zostało przyznanych o 400 000,00 zł mniej środków 
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finansowych na realizację zadań w niniejszych zakresach rehabilitacji. Dodała, Ŝe moŜe dojść 
do takiej sytuacji, w której Powiat nie otrzyma dodatkowych środków na realizację zadań.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfi ńskiego edycja VI na lata 
2009 – 2014 (druk nr 5/XXVII). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe wprowadzane zmiany do WPI  
są związane z aplikacją w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Zachodniopomorskiego o środki pomocowe na przebudowę drogi powiatowej Nr 1384Z  
na odcinku Trzcińsko Zdrój – granica powiatu oraz drogi powiatowej Nr 1362Z na odcinku 
Bartkowo - Gajki. Odnosząc się do planowanych inwestycji w ZSP Nr 2 w Gryfinie dodała,  
Ŝe wprowadza się równieŜ zmianę w pozycji: Wymiana posadzek na korytarzach w budynku 
internatu i inne roboty budowlane, zwiększając kwotę przewidzianą na to zadanie  
z 200 000,00 zł do 500 000,00 zł. W celu zbilansowania wydatków przewidzianych w 2009 r. 
wprowadza się równieŜ zmianę polegająca na przesunięciu wydatków 300 000,00 zł z roku 
2009 na 2010 w pozycji pn.: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków  
w SOSW w Chojnie. 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 6/XXVII). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe zaproponowany przez Radnego Jana 
Gładkowa wzór na wyliczanie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego został  
za zgodą Radnego zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb powiatu. Dodała, Ŝe dzienna 
stawka za zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego obliczana będzie na terenie 
zabudowanym za pomocą wzoru wyraŜonego w postaci: 4+5x oraz poza terenem 
zabudowanym   3+5x.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 7/XXVII).  

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe w dniu 04 grudnia 2008 r. została 
podjęta uchwała nr XXIV/244/2008 Rady Powiatu w Gryfinie dot. likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. W tegorocznym budŜecie 
powiatu zostały przyjęte zobowiązania na łączną kwotę w wysokości 192 000,00 zł, na którą 
składa się podpisany układ ratalny z ZUS. Wyjaśniła, Ŝe jest to rata na rok bieŜący, poniewaŜ 
kwota zobowiązania została rozłoŜona na kolejne lata. Jest równieŜ ostatnia rata, która 
zostanie zapłacona w marcu na kwotę w wysokości 80 700,00 zł, na podstawie zawartego 
porozumienia z firmą Ryfarm. Oprócz innych wielkości została utworzona rezerwa na 
zobowiązania dla firm, które do tej pory nie odpowiedziały na pisma nadsyłane ze Starostwa 
w przedmiotowej sprawie, z którymi nie ma kontaktu.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał o okres spłaty rat odnośnie ZUS-u. 
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe wynosi on 5 lat. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  
na 2009 rok (druk nr 8/XXVII).  

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła pochodzenie środków zwiększających  
i zmniejszających dochody budŜetu Powiatu Gryfińskiego według klasyfikacji budŜetowej 
(według uzasadnienia do w/w projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budŜetu powiatu na rok 2009). 

 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, o przyczynę kontynuacji remontu internatu  
przy ul. ŁuŜyckiej, na który została przeznaczona kwota w wysokości 300 000,00 zł.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe pierwotnie remont internatu 
obejmował połowę pietra przeznaczonego na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Gryfinie. W związku ze zmianą decyzji wynikającą ze zmiany lokalizacji, został 
rozszerzony zakres remontu o drugą część pierwszego piętra w budynku internatu.   

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 9/XXVII). 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe uchwała jest podyktowana zamianą  
proponowaną do wprowadzenia w planie na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2009-2011. Uchwała budŜetowa na kaŜdy rok zawiera załączniki obrazujące limity  
na wieloletnie programy inwestycyjne. Zmian  w planie limitów dokonuje się w związku  
z aplikacją w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego  
o środki pomocowe na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Trzcińsko  Zdrój – granica 
powiatu  oraz budowę drogi powiatowej na odcinku Bartkowo-Gajki. Planowane zadania 
podzielone są na etapy, a ich wykonanie przewidziane jest w latach 2009-2011. Wprowadza 
się równieŜ zmianę polegającą na przesunięciu wydatków w kwocie 300 000,00 zł z roku  
na 2010 w pozycji pn. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW  
w Chojnie. Kwotę 300 000,00  zł dodatkowo przeznacza się na zadanie dot. wymiany 
posadzek na korytarzach w budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie i inne roboty budowlane. 
 

 Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
9. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za rok 2008 (druk  

nr 10/XXVII).  
 
Radny Jan Gładkow zapytał, czym kierowano się przy dokonaniu umorzeń. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odnosząc się do Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie powiedziała, Ŝe Komisja BudŜetowa 
wydała pozytywną opinię na umorzenie zobowiązań niniejszego ZOZ-u. Dodała, Ŝe pozostałe 
wielkości dot. dzieci umieszczonych w domach dziecka, przy tego rodzaju zobowiązaniach 
umarzano na podstawie np. postępowania komorniczego, czy egzekucyjnego. 
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Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się do umorzeń zapytał, czy w pozostałych 
przypadkach nie była wymagana opinia Komisji BudŜetowej.  
 

Na posiedzenie przybył Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 
Jerzy Piwowarczyk. 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe zgodnie z Uchwałą  
Nr XXXVI457/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. opinia Komisji 
BudŜetowej jest wymagana przy kwocie większej 1 500 euro. 
 

 Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione sprawozdanie. 
 

Posiedzenie opuścił Radny Adam Nycz. 
 
Ad.5 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski.  
 
Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Jerzy Piwowarczyk  przedstawił 
sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Spółka z o.o. (materiał stanowi zał. nr 3). Następnie udzielił odpowiedzi  
na zadawane przez Radnych pytania dot. funkcjonowania Spółki (przebieg rozmowy został 
zarejestrowany na taśmie nagrania od 37 min do 94 min). 
 

Posiedzenie opuścił Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.  
Jerzy Piwowarczyk. 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru przekształcenia 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie (druk  nr 11/XXVII).  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, Ŝe realizując Program Naprawczy 
Finansów Powiatu Gryfińskiego w ubiegłym roku zostały przeprowadzone „porządki”  
w szkolnictwie ponadgimnazjlanym, natomiast w bieŜącym roku przyszedł czas  
na „porządki” w poradniach. Proponowany jest zamiar Przekształcenia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w filię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie. W wyniku przekształcenia Poradnia będzie funkcjonowała w ramach jednego 
budŜetu, jednego dyrektora. Wicestarosta poinformował, Ŝe odbyły się konsultacje z radą 
pedagogiczną tej poradni, w których uczestniczył przysłuchując się przeciwwskazaniom, jakie 
widzą w zamiarze przekształcenia Poradni. Dodał, Ŝe nie zgadzali się z uzasadnieniem 
planowanego przekształcenia doczytując się w nim tego, iŜ Zarząd Powiatu uwaŜa,  
Ŝe Poradnia w Chojnie źle pracuje. Wyjaśnił, Ŝe Zarząd Powiatu nie miał takich intencji  
i jedynie uwaŜa, Ŝe moŜe poprawić to co jest dobre, a nie konieczne to co jest złe. Do tej pory 
Poradnia w Chojnie zatrudniała równieŜ psychologów z Poradni w Gryfinie,  
a funkcjonowanie Poradni w ramach jednej placówki pozwoli na objęcie działalnością cały 
Powiat. Dla osób, które zgodnie z obowiązującą rejonizacją naleŜały do Poradni w Chojnie 
będą równieŜ będą mogły korzystać z usług  Poradni w Gryfinie. 
 
Radny Jan Gładkow zapytał, czy z tytułu przekształcenia Poradni w Chojnie będą 
zauwaŜalne jakiekolwiek oszczędności. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe podjęcie niniejszej uchwały  
ma bardziej na celu „wyprostowanie” spraw organizacyjnych. Odnosząc się do kwestii 
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oszczędnościowej poinformowała, Ŝe Poradnia w Gryfinie zatrudnia główną księgową  
oraz księgową, Poradnia w Chojnie równieŜ ma podobną strukturę, a budŜety obu tych 
Poradni wynoszą maksymalnie 800 000,00 zł. Dla porównania podała, Ŝe Dyrektor ZSP Nr 1 
w Chojnie, której budŜet wynosi 5 700 000,00 zł, zatrudnia główną księgową oraz osobę  
na ½ etatu. Dodała, Ŝe miały miejsce sytuacje, w których jedna osoba była zatrudniona  
w dwóch Poradniach, co równieŜ wiązało się z dodatkowymi środkami finansowymi,  
np. z odpisem na fundusz socjalny.  
 
Radny Bolesław Paulski odnosząc się do zapisu w treści uzasadnienia – „…Ponadto, 
ujednolicony zostanie zakres doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników 
pedagogicznych poradni” zapytał, czy wcześniej nie moŜna było ujednolić zakresu,  
aby jednakowo kształcić i doskonalić kwalifikacje pracownikom. Odnosząc się ponownie  
do treści uzasadnienia zapytał, co znaczy sformułowanie, Ŝe „przekształcenie przyczyni  
się do lepszego wykorzystania środków finansowych oraz poprawi skuteczność zarządzania”.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe Naczelnik Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki pisząc to miała na myśli,  to Ŝe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie 
nie wykorzystywała środków na doskonalenie nauczycieli.  
 
Radny Bolesław Paulski  zapytał, dlaczego nie zostało to dopilnowane przez Panią 
Naczelnik.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe Pani Naczelnik moŜe ewentualnie 
jedynie mobilizować Panią Dyrektor do wykonywania pewnych rzeczy, jednakŜe za budŜet 
Poradni jest odpowiedzialna Pani Dyrektor. Pewne konsekwencje w stosunku do Pani 
Dyrektor moŜe wyciągnąć jedynie Zarząd Powiatu, a nie Pani Naczelnik. Odnosząc się do 
sformułowania „poprawi skuteczność zarządzania” wyjaśniła, Ŝe Pani Dyrektor Poradni  
w Chojnie ma duŜe problemy ze znalezieniem psychologa. Bardzo często była taka sytuacja, 
Ŝe psychologowie z Poradni w Gryfinie świadczyli usługi w Porani w Chojnie.  
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru likwidacji szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk  
nr 12/XXVII).  

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, Ŝe Dyrektor ZSP Nr 2  
w Gryfinie wnioskowała o zamiar likwidacji Technikum Elektrycznego oraz Technikum 
Ekonomicznego, który spowodowany jest koniecznością usystematyzowania rodzajów szkół 
Ponadgimnazjalnych działających w strukturze ZSP Nr 2 w Gryfinie. Aktualnie w strukturze 
ZSP Nr 2 w Gryfinie funkcjonują trzy szkoły ponadgimnazjalne tj. Technikum Zawodowe, 
Technikum Elektryczne i Technikum Ekonomiczne. Zgodnie z sugestią Kuratora Oświaty  
i na wniosek Pani Dyrektor Zarząd Powiatu chce doprowadzić do tego, aby funkcjonowało 
jedno technikum. Obecnie jest taka sytuacja, Ŝe jest jedna klasa łączona, kształcąca  
w zawodzie technik ekonomista i technik elektryk, czyli dwie róŜne szkoły tworzą jedną 
klasę.  
 
Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe Powiat przeznacza duŜo środków finansowych  
na promocję, a w tym momencie, jak gdyby znika z terenu Powiatu Gryfińskiego Technikum 
Elektryczne. Na budynku Szkoły nie będzie juŜ widnieć tablica Technikum Elektryczne, tylko 
Technikum Zawodowe. W wyniku likwidacji dwóch w/w Techników uczniowie będą 
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kontynuowali naukę w Technikum Zawodowym, w którym zostanie rozszerzony zakres 
kształcenia o zawody zlikwidowanych szkół. Radny wyjaśnił, Ŝe w wyniku zamierzonej 
likwidacji trudniej będzie znaleźć absolwentom gimnazjum kierunki  kształcące w zawodzie 
technik ekonomista, czy elektryk, poniewaŜ będą one wchodziły w strukturę Technikum 
Zawodowego, które z kolei działa w strukturze organizacyjnej ZSP Nr 2 w Gryfinie. Dodał, 
Ŝe ze względów promocyjnych zamierzana likwidacja jest niedobra. Ponadto dodał,  
Ŝe uczniowie kształcący się obecnie w Technikum Ekonomicznym, czy Technikum 
Elektrycznym kończyliby naukę uzyskując świadectwo nie z Technikum Elektrycznego,  
czy Ekonomicznego, lecz z Technikum Zawodowego.   
 

 Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gryfinie ul. ŁuŜycka 82 i przekształcenia szkół wchodzących 
dotychczas w skład tego zespołu w szkoły filialne Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4 (druk nr 13/XXVII).  

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, Ŝe podjęcie niniejszego projektu uchwały 
spowoduje, Ŝe na terenie Powiatu Gryfińskiego szkolnictwo specjalne będzie odbywać  
się w Chojnie i Nowym Czarnowie. Zespół Szkół Specjalnych przy ul. ŁuŜyckiej w Gryfinie 
zostanie zlikwidowany. Nauczanie specjalnie w stopniu lekkim i umiarkowanym zostanie 
umoŜliwione na ternie Nowego Czarnowa. Szkoła w Nowym Czarnowie będzie przeznaczona 
dla dzieci dojeŜdŜających z okolic m. Gryfino oraz dla dzieci, będących obecnie 
mieszkańcami DPS w Nowym Czarnowie, objętych nauką specjalną w stopniu znacznym  
i głębokim. Poinformował, Ŝe trwają starania pozyskania pomieszczeń zlokalizowanych  
w Nowym Czarnowie pod przygotowanie bazy pod szkołę specjalną. W momencie kiedy  
do 2010 r. z róŜnych przyczyn nie uda się przygotować bazy, to szkoła filialna  
przy ul. ŁuŜyckiej w Gryfinie będzie jeszcze funkcjonować. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia „Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2009” (druk nr 14/XXVII).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe w/w program jest przygotowywany 
w oparciu o wieloletni plan współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tegorocznym 
programie zostały wskazane priorytety, jakie w realizacji zadań publicznych będą realizowane 
w 2009 r.  Większość z nich przygotowana jest na podstawie wniosków składanych przez 
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Ponadto w tym programie zostały przedstawione 
ewentualne formy współpracy.  

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
14. Sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2008 (druk nr 15/XXVII);  
 

 Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem. 
 

Ad.5 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski – c.d. 
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Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się do kryzysu gospodarczego poprosił Panią 
Skarbnik o kila słów w niniejszej materii, poniewaŜ osobiście obawia się o następującą rzecz 
– część budŜetu stanowią udziały w podatkach dochodowych i jak to się moŜe przekładać  
na bieŜący rok budŜetowy.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe nie są dostępne Ŝadne oficjalne 
analizy rządowe, które wskazywałyby na jakieś rozwiązania w tym zakresie. Patrząc  
i analizując środki finansowe, które wpływają do budŜetu powiedziała, Ŝe luty jest pierwszym 
miesiącem, w którym wpłynęły udziały w podatkach za rok bieŜący, konkretnie za styczeń  
i  jest to kwota w wysokości 700 000,00 zł. Patrząc na to co jest zaplanowane w budŜecie jest 
to kwota zgodna z wytycznymi Ministerstwa. Dodała, Ŝe Ministerstwo nie przedstawia 
Ŝadnych danych, które mówiłyby o prawidłowości prognozy na rok bieŜący.   
 
Przewodniczący Rafał Mucha poprosił Panią Skarbnik o przygotowanie na kolejne 
posiedzenie komisji informacji na temat zrealizowanych w 2008 r. oraz do marca 2009 r. 
wpływach z tytułu partycypacji Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodał, 
Ŝe obawia się takiej sytuacji, w której zmniejszone wpływy do budŜetu mogą spowodować 
zagroŜenie i tak mocno juŜ napiętego wyniku w budŜecie. Zdaniem Przewodniczącego 
Komisja powinna bacznie przyglądać się tej sytuacji.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe biorąc pod uwagę obawy Radnych, 
poniewaŜ jest to rok trudny i nie wiadomym jest, jak to się przełoŜy na dochody w ciągu 
dalszego trwania roku, brane są pod uwagę inne scenariusze. ZłoŜono aplikację w RPO 
Województwa Zachodniopomorskiego na uzyskanie środków pomocowych na wykonanie 
dwóch kosztownych inwestycji, rozłoŜone na trzy lata. Prowadzone są równieŜ rozmowy   
na temat złoŜenia wniosku do Programu INTERREG IV A, jeden z nich miałby dotyczyć 
inwestycji drogowych, drugi jest ukierunkowany pod inwestycje w SOSW w Chojnie. Dodał, 
Ŝe w tym przypadku być moŜe zaistnieje konieczność wstrzymania, bądź teŜ ograniczenia 
innych zadań inwestycyjnych, tak by te były realne. Być moŜe zostaną one ograniczone  
do opracowania dokumentacji technicznej.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, Ŝe być moŜe będziemy podejmowali trudne 
decyzje – dobrze byłoby gdyby taka sytuacja nie musiała mieć miejsca, dotyczące  
tak naprawdę weryfikacji WPI.   
 
Skarbnik Izabela Świderek powiedziała, Ŝe jest to wszystko brane pod uwagę. Dodała,  
Ŝe został wyłoniony oferent na dzierŜawę byłej siedziby Powiatowego Zarządu Dróg  
w Baniach, więc z tego tytułu zostaną w ciągu roku poczynione oszczędności dla Powiatu  
w wysokości 100 000, 00 zł.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, Ŝe Powiat jest tak zadłuŜony, Ŝe raczej  
nie powinno się pozwalać na jakiekolwiek ekstrawagancje i nie zauwaŜać problemów. Dodał,  
Ŝe dobrze, jeŜeli wpływy się utrzymują i aby były one zachowane. Będzie bardzo dobra 
sytuacja, jeŜeli się okaŜe na koniec roku, Ŝe to co zostało zaplanowane w budŜecie do niego 
wpłynie, bo i zadania będą wtedy zrealizowane.  
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, czy Powiat idzie w tym kierunku, aby w dalszym ciągu 
utrzymywał w miastach drogi powiatowe.   
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe w przypadku Gminy Gryfino 
wyraŜa ona wolę i sukcesywnie przejmuje drogi powiatowe w mieście. Dodała, Ŝe dwukrotnie 
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była składana równieŜ propozycja Gminie Chojnie w tym zakresie, jednak Powiat nie uzyskał 
pozytywnej odpowiedzi.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, Ŝe w Gminie Chojna, poza Gminą Gryfino  
jest najwięcej dróg powiatowych w mieście. 
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, Ŝe wzdłuŜ ul. Owocowa w Chojnie, w miejscu gdzie  
była kładziona instalacja sanitarna jest zapadnięta ulica w wyniku złego zagęszczenia gruntu. 
Grunt ten osiadł na pasie zieleni miedzy jezdnią, a chodnikiem, jak równieŜ miejscami  
na skrzyŜowaniu jezdni. W związku z powyŜszym zwrócił się z prośbą do Naczelnika 
Wydziału Zarządzania Drogami o zainterweniowanie w tej sprawie, z racji tego, Ŝe Powiat 
jest właścicielem tej drogi, a przy okazji o zmobilizowanie Gminy Chojna do wykonania 
poprawek, w związku z tym, Ŝe była to ich inwestycja. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
 
        
            Przewodniczący Komisji  
 
                     Rafał Mucha 


