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PROTOKÓŁ nr 31/09 

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUD śETOWEWJ  
w dniu 25 sierpnia 2009 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.10 i trwało do godz. 17.40 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1), a takŜe: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Skarbnik Powiatu Izabela 
Świderek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady prowadził Przewodniczący 
Komisji BudŜetowej Rafał Mucha. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. 
Głównym punktem posiedzenia była ocena wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego  
za II kwartał roku 2009 oraz analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych  
na XXXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.3 Przyjcie protokołów z 29 i 30 posiedzenia. 
 

Komisja przyjęła większością głosów protokół nr 29/09 z dnia 25 maja 2009 r. 
 

Komisja przyjęła większością głosów protokół nr 30/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. 
 

Na posiedzenie przybyła Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXXIII sesję Rady 

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

z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej (druk  
nr 2/XXXIII).  

 
Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

 
Na posiedzenie przybył Radny Sławomir Terebecki,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych. 
  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XXXIII).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe nieruchomość niezabudowana, 
oznaczona numerem działki 131/3 połoŜona w obrębie 2 miasta Trzcińsko-Zdrój stanowi 
własność Powiatu Gryfińskiego. PowyŜsza nieruchomość powstała w wyniku podziału działki 
nr 131/1, wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na planowane przeznaczenie działki  
do sprzedaŜy uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji, polegającej  
na budowie budynku rekreacyjno – wypoczynkowo – uzdrowiskowego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. Dla zachowania bezpieczeństwa zostało przeprowadzone badanie 
gruntu, poniewaŜ nieruchomość znajduje się bezpośrednio przy jeziorze. Zarząd Powiatu 
ustalił cenę wywoławczą do przetargu w kwocie 330 722,00 zł plus 22% podatku VAT. 
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami ustaloną cenę nieruchomości wpisanej  
do rejestru zabytków obniŜa się o 50%. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu 
pisarskiego w załączniku do uchwały Nr XXVII/268/2009 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 4/XXXII I).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 5/XXXIII).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe w niniejszym projekcie uchwały 
proponuje się zmienić termin zakończenia czynności likwidacyjnych na dzień 30 września 
2009 r. Niniejszy projekt uchwały został zaopiniowany przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego oraz przez Rady Gmin i Rady Miejskie z terenu Powiatu 
Gryfińskiego. Rada Miejska w Trzcińsku Zdroju, jako jedyna wydała opinię negatywną,  
a proponowana zmiana w uchwale polegała na wcześniejszym zakończeniu likwidacji,  
poniewaŜ termin określano na dzień 31 grudnia 2011 r. Wprowadzenie zmiany umoŜliwi 
zgłoszenie Szpitala Powiatowego do programu rządowego - „Plan B”. Poinformował,  
Ŝe Wojewoda zakwalifikował SPZZOZ do „Planu B” i w związku z tym istnieje szansa 
odzyskania kwoty 700 000,00 zł. W przypadku Szpitala Powiatowego jest szansa  
na odzyskanie środków finansowych w wysokości 400 000,00 zł.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha poinformował Pana Starostę, Ŝe posiedzenie Komisji 
BudŜetowej odbędzie się równieŜ w dniu 3 września br. o godz. 13.00, na które został 
zaproszony Prezes Zarządu Spółki w celu przedstawienia informacji o działalności bieŜącej  
i finansowej Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe we wrześniu planowane jest 
spotkanie z Radnymi Rady Powiatu, w celu poznania stanowiska większości Radnych,  
co do przyszłości Szpitala. Następnie Starosta przedstawił bieŜącą sytuację i finansową Spółki 
„Szpital Powiatowy  w Gryfinie” Sp. z o.o. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał o to jak wygląda sytuacja, odnośnie wcześniejszych roszczeń 
wobec Skarbu Państwa. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe część dokumentów typu bilans udało  
się odtworzyć z komputera po znalezieniu do niego hasła. Ponadto zwrócono się do Sądu  
z prośbą o zobowiązanie Wojewody Zachodniopomorskiego do przedłoŜenia brakujących 
dokumentów z uwagi, na to, Ŝe był on organem przekazującym oraz  z prośbą o powołanie 
biegłego. Dodał, Ŝe pojawiła się nadzieja na rozwiązanie sprawy, chociaŜby w Sądzie I 
instancji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007r. w sprawie przyjęcia 
zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 6/XXXIII).  

 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe zmiany obowiązujących "Zasad  
i trybu przyznawania środków z PFOŚiGW w Gryfinie" w paragrafach określonych  
w niniejszym projekcie uchwały mają na celu umoŜliwienie realizacji zadań w obiektach 
stanowiących mienie Powiatu przez podmioty, którym Powiat zlecił realizację swoich 
ustawowych zadań tj. np. stowarzyszeniom. 

 
Podczas omawiania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007r. w sprawie przyjęcia zasad 

 i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie pojawiły się wśród członków komisji wątpliwości,  

co do interpretacji zapisów w nim zawartych. 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w związku z zaistniałą sytuacją poinformował,  
Ŝe zapisy w niniejszym projekcie  uchwały zostaną doprecyzowane i poprawione,  
tak by nie budziły wątpliwości interpretacyjnych pod względem merytorycznym. 

 
Komisja nie zajęła stanowiska nad przedstawionym projektem uchwały. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia „Sprawozdania  

z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfi ńskiego na lata 2007 - 
2008” i „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Gryfi ńskiego za lata 2007-2008" (druk nr 7/XXXIII). 

 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, Ŝe po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem 
z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2007 - 2008”  
wstrzyma się nad przyjęciem niniejszego projektu uchwały. Zdaniem Przewodniczącego  
nie wszystkie gminy przekazały Wydziałowi Ochrony Środowiska kompletne informacje. 
Dodał, Ŝe w związku z powyŜszym skontaktuje się z Panią Naczelnik przekazując jej swoje 
uwagi. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe przy tworzeniu niniejszych 
dokumentów wykorzystano informacje pochodzące ze sprawozdań z wykonania Planu 
Gospodarki Odpadami gmin wchodzących w skład Powiatu. Dodał, Ŝe nie wszystkie gminy 
zatwierdzają sprawozdanie z zakresu gospodarki odpadami. Poinformował, Ŝe w programie 
powiatowym podjęto wspólnie z gminami starania o tworzenie gospodarkami odpadami   
w oparciu o związek celowy. Niestety idea oprócz zawiązania się nie zadziałała. Starosta 
poinformował, Ŝe dwukrotnie w Starostwie Powiatowym było organizowane spotkanie, które 
aktywizowało do próby powołania, a takŜe do wspólnego przedsięwzięcia w zakresie 
gospodarki odpadami.  
 

Komisja jednogłośnie wstrzymała się nad przedstawionym projektem uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  
i wydatków oraz zmian w  zestawieniu  przychodów i wydatków Powiatowego 
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r.  (druk  
nr 8/XXXIII).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe w obowiązującym zestawieniu 
przychodów i wydatków oraz planie przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie 
zmieniono nazwę zadania w zakresie odwodnienia dróg powiatowych (poz. 4.3 pn. poprawa 
systemu odwodnienia dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego) oraz zmieniono 
klasyfikację paragrafów po stronie wydatków w związku z jego realizacją. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi 

Województwa Zachodniopomorskiego dotacji celowej na realizację zadania pn.: 
„Budowa chodnika w miejscowości Gardno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 120 oraz 
drogi powiatowej Nr 1351Z” (druk nr 9/XXXIII).  

 
Radny Jan Gładkow zapytał skąd wynika taka wysokość dotacji celowej. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe wysokość dotacji jest poparta 
kosztorysem inwestorskim przedłoŜonym przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. Jest on równieŜ poprzedzony obmiarami. W związku z zamiarem budowy 
chodnika w m. Gardno w ciągu drogi wojewódzkiej oraz drogi powiatowej Zarząd 
Województwa Zachodniopomorskiego wystąpił o udzielenie dotacji celowej na realizację 
przedsięwzięcia. Dodała, Ŝe koszt zadania według kosztorysu inwestorskiego szacuje  
się na kwotę 130 500,00 zł brutto, z czego Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
zobowiązuje się zabezpieczyć w budŜecie na 2009 r. kwotę 50 000,00 zł brutto, Powiat kwotę 
do 30 500,00 zł brutto w postaci dotacji celowej, natomiast pozostałą kwotę tj. 50 000,00 zł 
brutto sfinansuje Gmina Gryfino. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, co w przypadku kiedy kwota będzie większa. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe kwota ostateczna będzie wynikiem 
przetargu. W przypadku, kiedy będzie ona większa zostanie przedłoŜona cała kalkulacja, 
dokumentacja i Radni zostaną o tym poinformowani. Dodała, Ŝe kwota powinna być raczej 
mniejsza od planowanej.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  
na 2009 rok (druk nr 11/XXXIII).  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła pochodzenie środków zwiększających  
i zmniejszających dochody i wydatki 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). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Ad.5 Omówienie kierunków polityki budŜetowej do opracowania projektu budŜetu  
na rok 2010. 
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10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki 

budŜetowej do opracowania budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk   
nr 10/XXXIII).  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała,  
Ŝe podjęcie uchwały podyktowane jest koniecznością wyznaczenia priorytetowych kierunków 
polityki budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 r. Stanowi ona jednocześnie podstawę do 
opracowania projektów planów finansowych, zgodnie z § 2, pkt. 2 Uchwały Nr IX/86/2003 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.08.2003 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem 
uchwały budŜetowej. Przyjęte kierunki polityki budŜetowej przy opracowaniu budŜetu  
na 2010 r. koncentrują się na głównych załoŜeniach, nie są to wszystkie wyszczególnione 
zadania, które będą realizowane w roku kolejnym. W niniejszym projekcie uchwały został 
zaakcentowany negatywny wpływ kryzysu ogólnoświatowego, zostało to zawarte  
w § 2, ust. 3. Generalnie, jeŜeli wielkość środków finansowych nie będzie wystarczająca  
na realizację wydatków, będą one obniŜane. Odnosząc się do dochodów budŜetowych 
Skarbnik poinformowała, Ŝe  kierunek polityki budŜetowej przyjęty na rok kolejny będzie 
polegał na zwiększeniu wpływów poprzez wykorzystanie istniejącego majątku, jak równieŜ 
poprzez absorpcję funduszy zewnętrznych, co jest czynione juŜ w roku bieŜącym z myślą 
o roku kolejnym. JeŜeli chodzi o wydatki budŜetowe, to są one ukierunkowane na realizację 
określonych zadań w tym: związanych z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa  
na drogach powiatowych (zadania bieŜące i te przewidziane o charakterze majątkowym).   
W ramach inwestycji przewidzianych do realizacji znalazła się standaryzacja DPS w Nowym 
Czarnowie, poprawa estetyki i stanu bezpieczeństwa w nieruchomościach Powiatu 
Gryfińskiego (termomodernizacja, remonty wewnątrz budynków), budowa drogi powiatowej 
Nr 1362Z Wełtyń – Gajki na odc. Bartkowo-Gajki (realizacja przewidywana  
z dofinansowania w ramach RPO) oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z i 1352Z  
na odc. Szczecin-Binowo (realizacja przewidywana z dofinansowania w ramach Programu 
INTERREG IV A). W obszarze gospodarki nieruchomościami znalazł się po raz kolejny 
zakup nieruchomości od Banku PKO BP S.A w Gryfinie, natomiast w dziedzinie 
administracji publicznej skoncentrowano się na pozyskaniu certyfikatu ISO poprzez  
m.in. podniesienie jakości pracy w Urzędzie. Z uwagi na sytuację ogólnokrajową  
i sytuacji na rynkach finansowych pkt 3 § 3 ma na celu utrzymanie długu publicznego  
na poziomie adekwatnym do realizowanych zadań i ogólnej sytuacji finansowej. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, Ŝe na chwilę obecną kolejny rok jest trudny  
do przewidzenia. Ponadto będzie uchwalany jeszcze budŜet Powiatu Gryfińskiego na 2010 
rok, w którym to zdecyduje się jak to wszystko będzie wyglądało. Dodał, Ŝe trudno 
posługiwać się tymi pojęciami zawartymi w niniejszym projekcie uchwały, kiedy do końca 
nie wiadomo, jakie będą moŜliwości finansowe budŜetu Powiatu na rok 2010.  Ponadto dodał, 
Ŝe brakuje mu zapisu dot. słuŜby zdrowia, jako elementu który będzie uwzględniany  
w polityce budŜetowej.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe jesteśmy przed dyskusją. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, Ŝe to jest jedyny element , którego mu zabrakło, 
choć równieŜ ma świadomość tego, Ŝe na chwilę obecną nie występują wystarczające 
informacje o sytuacji, jaka będzie miała miejsce w roku kolejnym. 
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Radny Bolesław Pauslki odnosząc się do słuŜby zdrowia zapytał Przewodniczącego,  
o to czy mówił o niej w kontekście dochodów, czy wydatków. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha odpowiedział, Ŝe bardziej wydatków, czyli o aktywnym 
wspieraniu Szpitala, dostosowaniu się do wymogów, jakie przed nim stoją szczególnie  
w przed 2012 r. a takŜe o sfinansowaniu niezbędnych projektów, na które Spółka nie posiada 
własnych środków finansowych. Dodał, Ŝe jest to naszym zadaniem. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXXIII sesję Rady 

Powiatu w Gryfinie – c.d. 
 
11. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2009 r.  

(druk nr 12/XXXIII)  
 

Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem. 
 

  Posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Ad.6 Ocena wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za II kwartał roku 2010. 

 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, Ŝe z przedstawionych w sprawozdaniu informacji 
wynika, Ŝe za I półrocze mamy do czynienia z dwiema nadwyŜkami tj. operacyjną  
i budŜetową. Przewodniczący zapytał, jak moŜe kształtować się sytuacja do końca roku,  
czy są jakiekolwiek informacje z Ministerstwa Finansów oraz czy zajdzie potrzeba  
korygowania budŜetu. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe potrzeba korekty będzie 
występowała chociaŜby z tego powodu, Ŝe dochody nie są zrealizowane - jak na przykład 
planowana niezrealizowana sprzedaŜ mienia. Natomiast niektóre dochody są wykonane  
w wielkościach juŜ przekraczających plan. Po konsultacji z Zarządem Powiatu zwiększania 
dochodów w chwili obecnej nie będą podejmowane. Nie zawsze dochody dotyczą konkretnie 
Starostwa, a jednostki organizacyjne chcą w ślad za zwiększaniem dochodów zwiększać 
swoje plany po stronie wydatkowej. Dodała, Ŝe zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe potrzeby 
czasami są uzasadnione. Skarbnik poinformowała, Ŝe nie posiada konkretnych informacji 
przekazanych przez Ministerstwo Finansów, a opiera się na ogólnie dostępnych informacjach 
w mediach, w portalach samorządowych. Korekty planów, czy teŜ zmiany po stronie 
dochodów i wydatków wynikają po części z otrzymywania dotacji,  które włącza się w róŜne 
zadania zarówno te zlecone, jak i własne. Przy kaŜdego typu zwiększeniu Urząd Wojewódzki 
zaznacza, Ŝe te środki mogą się okazać ostatnimi zwiększającymi i moŜe wystąpić 
konieczność współfinansowania zadań zleconych przez Powiat. Dodała, Ŝe taką informację 
uzyskała otrzymując zwiększenie dla Powiatowego Zespołu Orzekania ds. 
Niepełnosprawności.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, jak się to ma do zadań, które powinny być finansowe 
zabezpieczone. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polski nakazuje adekwatność. Istnieje ewentualność wstrzymania niektórych orzeczeń, 
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opóźnienia ich wydania. Generalnie taka sytuacja w Powiecie Gryfińskim nie występuje. 
Większość powiatów ma problem w przekazywaniu środków na ubezpieczenia osób 
bezrobotnych. W Powiecie plan jest w granicach normy, czyli do półrocza jest w miarę 
systematycznie wykonany. Natomiast większość powiatów ma ten problem, Ŝe składki są na 
ukończeniu i mimo monitów nie ma odzewu ze strony Rządu. 
Generalnie trudno jest oszacować, co będzie się działo do końca roku. Zarówno strona 
dochodowa jak i wydatkowa realizowana jest systematycznie. Przyjęty przez Radnych plan 
będzie realizowany systematycznie, oczywiście na tyle, na ile będą na to pozwalały środki.  
Na chwilę obecną działalność nie jest finansowana z kredytów, choć Rada Powiatu wyraziła 
na to zgodę. Jednak nie wiadomo, czy do końca roku nie zajdzie taka konieczność.   
 
Radny Piotr Waydyk zapytał o wysokość nadwyŜki operacyjnej. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe wynosi ona 5 646 148,57 zł. 
Skarbnik poinformowała, Ŝe Wydziały realizujące zadania inwestycyjne zobowiązane  
są do składania harmonogramu płatności z przewidywaniami kwotami i terminami zapłaty 
faktur. Dodała, Ŝe dochody zostały zrealizowane w ponad 50%, pomimo tego,  
Ŝe tych planowanych ze sprzedaŜy na razie nie ma, kompensowane są one z innych źródeł.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, Ŝe dochody zostały przekroczone, jeŜeli chodzi  
o upływ czasu, a wydatki nie. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe wydatki nie. Jest to niesystematyczne 
rozłoŜenie niektórych wydatków w ciągu 12 miesięcy.  W przypadku jednostek oświatowych 
wykonanie jest na poziomie przekraczającym 50%, ale wynika to z wypłaconych „13”, które 
juŜ zawaŜyło podobnie jak wykonanie subwencji oświatowej. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zwrócił się do Pani Skarbnik z prośbą o informowanie 
Komisji BudŜetowej o problemach, jeŜeli takowe się pojawią.  Poinformował, Ŝe Pani 
Skarbnik znajdzie wsparcie w Komisji BudŜetowej, nawet jeśli trzeba będzie podejmować 
trudne decyzje. NajwaŜniejsze jest to, aby budŜet stabilnie funkcjonował, aby została 
zachowana płynność finansowa, Ŝeby Powiat regulował swoje zobowiązania i aby nie były 
tworzone zatory. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe co kwartał publikowane  
są na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie sprawozdania. 
Dodała, Ŝe nie przewiduje teŜ radykalnie skrajnych sytuacji, w których dotacje nie będą 
wpływały. Bardziej obawia się przesunięcia terminu, a nie samego faktu, Ŝe Powiat ich nie 
otrzyma.  Przez to opóźnienie moŜe zostać zburzony cały poukładany harmonogram.  
Skarbnik odnosząc się do zobowiązań poinformowała, Ŝe wynoszą one prawie  
1 400 000,00 zł, nie ma zobowiązań o charakterze wymagalnym, wszystkie wynikają 
z bieŜącej działalności, co więcej niektóre jednostki organizacyjne zamknęły na I półrocze 
zobowiązania ze stanem zerowym.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał o to, jaka kwota moŜe „wypaść”, jeŜeli chodzi  
o niezrealizowane sprzedaŜe. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe była planowana kwota w wysokości 
2 000 000,00 zł. Dodała, Ŝe w chwili obecnej są szykowane do sprzedaŜy nieruchomości.  
Jest szansa na to, Ŝe do końca roku zostanie rozstrzygnięty jeden przetarg. Odnosząc  
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się ponownie do zobowiązań poinformowała, Ŝe zobowiązania samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej w kwocie  851 115,65 zł zostały zapłacone z własnych środków 
Powiatu. Kredyt konsolidacyjny miał na celu pokrycie rat kapitałowych innych kredytów, 
jednak w całości są one pokrywane środkami własnymi.   
 
Radny Piotr Waydyk zapytał o kredyt na wydatki nie mające pokrycia w planowanych 
dochodach.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe kredyt ten został zaciągnięty  
w 2004 r. na pokrycie bieŜących wydatków. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał o ilość zobowiązań walutowych oraz czy była brana 
pod uwagę moŜliwość ich przewalutowania. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe jest to jeden taki kredyt, dodając  
Ŝe było to rozwaŜane. Powiat ma mimo wszystko korzystne warunki, poniewaŜ stawka 
EURIBOR jest nieporównywalnie niŜsza, jest to EURIBOR + 0,75 marŜy banku. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, Ŝe nawet jeśliby utrzymać marŜę to podstawa 
będzie wyŜsza, natomiast nie będzie ryzyka tego kursu walutowego, choć nikt z nas nie wie, 
w którym dniu to zrobić i po jakim kursie. Ponadto zapytał o wysokość kredytu walutowego. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe w przeliczeniu na złotówki jest to 
kwota w wysokości 1 276 000,00 zł. Na chwilę, w której była rozwaŜana moŜliwość 
przewalutowania kredytu, przeprowadzona symulacja wskazywała, Ŝe byłoby to niekorzystne, 
lub wychodziłoby to na zero. Obecnie sytuacja na rynkach walutowych jest nie 
przewidywalna. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, Ŝe pewna stabilność była do ubiegłego roku, 
zanim rozpoczął się kryzys, natomiast teraz trudno jest coś prognozować. Dlatego teraz 
moŜna podejmować decyzje w oparciu o bieŜącą wiedzę.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe w roku bieŜącym koszty obsługi 
zadłuŜenia nie sięgały  połowy, natomiast były ona planowane na podstawie wykonania 
ubiegłego roku.  
 
Radny Piotr Waydyk powiedział, Ŝe na początku Pani Skarbnik przedstawiła ciemną 
analizę, choć liczby nie wskazują na jakiś dramat.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe stara się być realistką i moŜe 
jedynie mówić to, co zaobserwuje patrząc na wpływy. Są one niŜsze. Podatek PIT jest 
wykonany w 40 %, natomiast CIT przekroczył kwotę planowaną na cały rok, więc teŜ trudno 
Pani Skarbnik stwierdzić, jak to będzie się dalej kształtować.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha wyraził obawę, Ŝe w momencie kiedy ZEDO S.A. przeniesie 
swoją siedzibę do Warszawy to pomniejszą się wpływy z podatku CIT. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe jest to kwota rzędu 200 000,00 zł. 
Jest to co roku prognozowane i takie są mniej więcej wpływy. Spadek wpływu z podatku PIT 
jest nie tylko odczuwalny ze względu na skutki kryzysu gospodarczego, ale równieŜ dlatego, 



 9

Ŝe w tym roku po raz pierwszy były dwie stawki procentowe, czyli zmieniły się zasady.  
Na wpływy podatkowe wpływa ulga, szczególnie ta z tytułu posiadania dzieci, która jest 
ogólnodostępna.   
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, Ŝe jego zdaniem ma na to wpływ równieŜ  
to, Ŝe wzrasta udział pracowników szarej strefy. 
 
Ad.7 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 

 
W związku z planowanym spotkaniem Zgromadzenia Wspólników z Radnymi Rady Powiatu  

w Gryfinie, co do przyszłości Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 
Przewodniczący Komisji BudŜetowej odwołał posiedzenie zaplanowane 

 na dzień 3 września 2009 r. na godz. 13.00. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono  o godz. 17.40 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz. 
 
        
 
 
                                                                                                    Przewodniczący Komisji  
 
                     Rafał Mucha 


