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PROTOKÓŁ nr 15/08 
POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI 

w dniu 04.03.2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu udział wzięło  
4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) a także Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek oraz Wójt Gminy Stare 
Czarnowo Marek Woś, Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma, Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha, 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak - 
Saków. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji 
Piotr Waydyk. Porządek obrad  (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem 
posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XVII sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie, opiniowanie i wypracowanie wniosków odnośnie zmian  
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz opiniowanie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2008 r. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii Rady Powiatu 

w Gryfinie odnośnie zmiany przebiegu granic administracyjnych Gminy Stare 
Czarnowo (druk nr 7/XVII); 

 
Wójt Gminy Stare Czarnowo Marek Woś powiedział, że na początku lat 70 XX w. 
mieszkańcy takich ulic jak: Topolowa, Pyrzycka, Przysiółków, a w zasadzie bardziej osad 
leśnych zostali zameldowani do granic miasta Szczecin po to, aby ich dzieci mogły uczęszczać 
do szkoły w Płoni. Poinformował, że historycznie te tereny po wojnie należały do Powiatu 
Gryfin, a od 1954 r. kiedy to doszło do regulacji granic, Dąbie zostało przyłączone  
do Szczecina, Wielgowo do Goleniowa, natomiast około 1973 r. Jezieżyce i Śmierdnica zostały 
również  przyłączone do Szczecina. Dodał, że problem pojawił się w momencie kiedy okazało 
się, że dokumentacja dot. wypisów i wyrysów map geodezyjnych, po którą zgłaszali  
się mieszkańcy obiektów bądź mieszkań będących do niedawna własnością nadleśnictwa,  
która nie znajdowała się w Urzędzie Miejskim w Szczecinie tylko w Gryfinie. Wójt Gminy 
Stare Czarnowo omówił pokrótce lokalizację poszczególnych dzielnic, w których mieszkańcy 
zdecydowanie mają bliżej do Gminy Szczecin i większość z nich chce mieszkać w tej gminie. 
Dodał, że problem ten próbował  uregulować znacznie wcześniej, kiedy Gmina Szczecin  
nie wrażała woli. W ubiegłym roku ona już nastąpiła, z tym że Prezydent Miasta Szczecin 
zaproponował przyłączenie całej Gminy do Gminy Szczecin. Jednak w tym zakresie pojawiły 
się sprzeciwy ze strony społeczności Gminy Stare Czarnowo. Efektem powyższego  
było przedstawianie 8 lutego br. projektu uchwały w celu przystąpienia do konsultacji  
z mieszkańcami na temat przyłączenia Gminy Stare Czarnowo do Szczecina. Uchwała została 
jednogłośnie odrzucona przez radnych, natomiast uchwała o regulacji granic i oddaniu tej części 
terenu do miasta Szczecina celem polepszenia warunków bytowych mieszkańcom została 
podjęta. Konsultacje w tym zakresie zostały przeprowadzone z mieszkańcami tych terenów  
27 lutego br., którzy praktycznie jednogłośnie wyrazili wolę przyjęcia tych terenów  
do Szczecina. Dodał, że gmina ma tą świadomość, że utraci podatki od nieruchomości,  
gdyż przejdą one na rzecz Szczecina, ale dobro mieszkańców jest najistotniejsze. Ponadto dodał, 
że Gmina Stare Czarnowo nie jest zadłużona. 
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Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy z tytułu zmiany przebiegu granic 
administracyjnych Gminy Stare Czarnowo powiat poniesie jakiekolwiek straty, chodzi  
o podatek. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że głównie jest to podatek   
od nieruchomości. 
 
Posiedzenie opuścił Wójt Gminy Stare Czarnowo Marek Woś. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu 

Gryfińskiego do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „DIROW” - 
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 2/XVII); 

 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że w ramach wdrażania osi 4 LEADER  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  w przypadku Powiatu Gryfińskiego z wyłączeniem 
Gminy Gryfino będzie możliwe pozyskanie środków w kwocie około 10.000.000,00 zł , które 
mogą zostać przeznaczone np. na działalność gospodarczą, organizacje społeczne. Dodał,  
że w pewnym sensie gminy byłyby beneficjentem. Piotr Waydyk poinformował, że cztery 
tygodnie temu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 
„DIROW”, które od 3 tygodni jest w fazie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto 
dodał, że na danym terenie może działać tylko jedna Lokalna Grupa Działania, która przystępuje  
do konkursu. Przed tym jednak musi przedstawić swój odpowiedni potencjał wykazując,  
że jest organizacją przygotowaną do działania oraz stworzyć Lokalną Strategię Rozwoju,  
na której podstawie będą składane i opiniowane wnioski. Przewodniczący powiedział, że jest  
to działanie unijne, które istnieje od 1991 r., które praktykowane jest na zachodzie, głównie  
na południu Europy. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, na co mogą zostać przeznaczone środki. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk odpowiedział, że środki mogą zostać przeznaczone  
np. na promocję produktu regionalnego, na zadania związane z agroturystyką, na odnowienie 
elewacji prywatnych historycznych budynków, które wpisują się w Lokalną Strategię Rozwoju,  
na otwarcie działalności gospodarczej. Piotr Waydyk powiedział, że stowarzyszenie będzie 
miało dwa ciała decyzyjne: Zarząd kontrolowany przez Komisję Rewizyjną oraz Radę, która  
z kolei będzie opiniowała projekty pochodzące z terenu działania Lokalnej Grupy Działania. 
Poinformował, że do Lokalnej Grupy Działania przystąpiło 8 z 9 gmin z terenu Powiatu 
Gryfińskiego, poza Gminą Trzcińsko-Zdrój, ponieważ władza tutejszej gminy chce przystąpić 
do grupy myśliborskiej. Ponadto dodał, że przystąpiły dwie Gminy z Powiatu Pyrzyckiego  
tj. Gmina Bielice, Gmina Kozielice, ponieważ na tym terenie nie powstała taka inicjatywa. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, czy ta inicjatywa otrzyma kwotę 10.000.000,00 zł. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk odpowiedział, że ma możliwość wydania 10.000.000,00 zł.  
z tym, że musi wygrać konkurs, który będzie ogłoszony w Urzędzie Marszałkowskim. Dodał,  
że pieniądze mogą zostać wydatkowane tylko na terenie Powiatu Gryfińskiego i tych dwóch  
gmin wchodzących do Lokalnej Grupy Działania spoza terenu Powiatu Gryfińskiego. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, kiedy powstanie Lokalna Strategia Działania i przez kogo  
jest zgłaszana. 
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Przewodniczący Piotr Waydyk odpowiedział, że strategia zostanie opracowana w momencie 
kiedy będzie gotowe biuro oraz zostanie wygrany kolejny konkurs na funkcjonowanie Lokalnej 
Grupy Działania. Dodał, że powstanie strategii planowane jest na czerwiec. Dodał,  
że ta strategia będzie musiała być zbieżna ze strategią poszczególnych gmin na tym terenie. 
Powiat jako jednostka samorządowa nie może być beneficjentem, ale może być samorządem 
wspierającym, inicjującym  pewne działania. Ponadto dodał, że powiat będzie płacił rocznie 
składkę w wysokości około 6.500,00 zł (0,10 zł na jednego mieszkańca). 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał o to, kto jest inicjatorem powstania Stowarzyszenia 
Lokalnej Grupy Działania, kiedy się to rozpoczęło i jakie gminy należą do tej grupy z poza 
terenu Powiatu Gryfińskiego 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że jest to Gmina Bielice i Gmina Kozielice. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk odpowiedział, że osobą, która stwierdziła, że takie działanie 
jest potrzebne na terenie powiatu był Jan Olech który złożył mi propozycję podjęcia  
się tej inicjatywy. Na początku grudnia ubiegłego roku odbyło się spotkanie zorganizowane 
przez Starostę Gryfińskiego i Senatora Jana Olecha, na którym burmistrzowie, wójtowie 
wyrazili zainteresowanie  w tym zakresie. Ponadto dodał, że wszystkie samorządy gminne  
z terenu Powiatu Gryfińskiego podjęły uchwałę intencyjną. Piotr Waydyk poinformował,  
że w organach decyzyjnych jest jeden przedstawiciel z każdej gminy, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Henryk Kaczmar jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący zachęcał 
członków komisji do tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju, ponieważ żadne inne działania, 
które nie zostaną ujęte w strategii nie będą mogły być zrealizowane za sprawą tejże grupy 
działania. 
 
Na posiedzenie przybył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

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

 
- druk został wycofany  

 
Komisja nie zajęła stanowiska nad  przedstawionym projektem  uchwały. 

 
4. 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 2008 r. (druk nr 4/XVII); 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że powyższy projekt uchwały  
jest podejmowany w tym zakresie co roku. Dodał, że lista zadań, na jakie zostają przeznaczane 
środki jest określona ustawowo. Wysokość środków PFRON przypadających dla Powiatu 
Gryfińskiego według algorytmu na realizację zadań w 2008 r. stanowi kwota – 1.826.633,00 zł. 
Dodał, że zadania będą realizowane z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej. Dyrektor 
PUP oraz PCPR przygotowali zestawienie kwot planowanych na poszczególne zadania, na które 
ewentualnie w czerwcu będzie możliwe dokonanie korekty. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha oraz Naczelnik Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Agnieszka Madejak – Saków. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XVII); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości 
drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego druk nr 6/XVII); 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że w uzasadnieniu do powyższego projektu 
uchwały został wykreślony ostatni akapit, ze względu na jego niezrozumiałą treść. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że powyższy projekt uchwały dot. zmiany uchwały przedmiotowej  
w wyniku, której zmianie uległ cel tj. z publicznego na komercyjny. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiany obligacji na kredyt 

długoterminowy (druk nr 8/XVII); 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że członkowie Komisji Gospodarki będący 
zarówno członkami Komisji Budżetowej otrzymali odpowiedź odnośnie tego czy możliwy jest  
z w projekcie uchwały zapis, mówiący o tym że warunkiem zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego jest uzyskanie oprócz uzyskania korzystniejszych warunków spłaty  
już obowiązujące w przypadku obligacji również uzyskanie pozytywnej opinii Komisji 
Budżetowej. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła,  że  z punktu widzenia opinii wystawionej 
przez radcę prawnego wynika, ze taki zapis jest bezzasadny, nie ma umocowania prawnego  
oraz w dosyć istotny sposób ogranicza kompetencje Zarządu Powiatu. 
 
Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek kontynuując powiedziała, że Powiat Gryfiński obecnie 
ma wyemitowanych obligacji na łączną kwotę 6.000.000,00 zł. w dziewięciu poszczególnych 
seriach, które różnią się terminem wykupu.  W związku z tym każda z serii w zależności  
od terminu wykupu jest inaczej oprocentowana założeniem przyjętym również  
do postępowania naprawczego i leżącym u podstaw wzięcia kredytu konsolidacyjnego  
był wcześniejszy wykup obligacji. Wstępnie prowadzone rozmowy z Bankiem Ochrony 
Środowiska, który organizował emisje obligacji i który jest defacto  jedynym ich posiadaczem 
uwidoczniły to, że istnieje możliwość wcześniejszego wykupu pod warunkiem zgody Banku. 
Jednak Bank nie wyraził zgody na wcześniejszy wykup obligacji. Dodała, że w związku  
z powyższym Bank zaproponował powiatowi zamianę obligacji na kredyt długoterminowy  
przy czym okres spłaty pokrywałby się z okresem wykupu obligacji poszczególnych serii. 
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Dodała, że powiat w tym momencie zyskuje na marży. Oprocentowanie obligacji liczone jest  
w oparciu o WIBOR 6M wraz z marżą, która wynosi od 0,95 punktu procentowego do 1,15 
punktu procentowego. Dodała, że proponowane przez Bank rozwiązanie daje możliwość 
obniżenia marży do poziomu 0,25 punktu procentowego, co przy założeniu, że stawki WIBOR 
pozostają bez zmian, czyli liczone na chwilę obecną, natomiast brane pod uwagę różnice 
pomiędzy oprocentowaniem poszczególnych instrumentów finansowych powoduje na chwilę 
obecną oszczędności w wysokości 1.600.000,00 zł. Skarbnik dodała, że mogą pojawić  
się oszczędności niższego rzędu, ponieważ trudno jest przewidzieć zarówna wahania  
stóp procentowych znajdujące odzwierciedlenie w stawce WIBOR, na którą powiat  
nie ma wpływu, jak również ostateczną kwotę negocjacji z Bankiem. Poinformowała,  
że zgodnie z zapisami w § 2  powyższego projektu  uchwały warunkiem zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego jest uzyskanie korzystniejszych warunków spłaty kredytu. Ruch ten został 
podyktowany tym, iż prognoza długu publicznego wyliczona w oparciu o istniejące obecnie 
zadłużenie, jakie powiat posiada i obciążenia z tego tytułu w 2009 r. powodują niebezpieczne 
zbliżenie się do wyznaczonego ustawową wskaźnika zadłużenia – 15%. W 2009 r. wyniesie  
już 14,6%, dlatego też podejmowane są próby obniżenia kosztów obsługi zadłużenia, które 
mogą oscylować w granicy 1.600.000,00 zł. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy istnieje możliwość spłacenia wcześniej kredytu 
długoterminowego i jednoczesnego starania się  o pożyczkę ze Skarbu Państwa. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że istnieje możliwość spłaty wcześniej 
zaciągniętego kredytu długoterminowego, natomiast o tą kwotę zostałby pomniejszony kredyt 
konsolidacyjny. Dodała, że jedno, ani drugie posunięcie nie powoduje zaniechania  
o wystąpienie z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o pożyczkę. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy  istnieje taka ewentualność, że Bank nie zgodzi 
się na wcześniejszą spłatę kredytu długoterminowego, podobnie jak to uczynił w przypadku 
obligacji. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że  powiat de facto w rezultacie  
nie zaciągnął żadnego kredytu niż dotychczasowe długi w kwocie 19.000.000,00 zł. Ponadto 
projekt uchwały mówi o zamianie jednego zobowiązania na drugie-bardziej korzystne. Dodał,  
że przy przystępowaniu do negocjacji z Bankiem umowa będzie zawierana w taki sposób,  
aby zagwarantować wcześniejszą spłatę pożyczki - nie uwarunkowaną ich zgodą. Rolą Zarządu 
Powiatu jest podpisanie takiej umowy kredytowej, która byłaby elastyczna i nie przynosiła 
dodatkowych kosztów. Starosta dodał, że realne obniżenie zadłużenia spowoduje zarówno  
w przypadku obligacji jaki i kredytu długoterminowego obniżenie marży. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał o termin wykupu obligacji. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że od 2010 r. przez kolejne 10 lat. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, że nie jest planowane wcześniejsze 
wykupienie obligacji tylko obniżenie kosztów obsługi długu. Dodał, że powiat będzie się starał 
jednak o możliwość  wcześniejszego wykupu obligacji, kiedy okaże się że oprocentowanie  
w Banku NORDEA S.A. jest korzystniejsze. Ponadto dodał, że dla powiatu wskaźnik obecnie 
15% nie stanowi problemu, lecz w przyszłości może nim być. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
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Ad.5 Opiniowanie i wypracowanie wniosków odnośnie zmian  w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym. 

 
Przewodniczący Piotr Waydyk zwrócił się do członków komisji z zapytaniem, czy chcą 
wnieść jakiekolwiek zmiany do wystosowanych na 13 posiedzeniu komisji wniosków odnośnie 
zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zwrócił uwagę na zapis dot. przesunięcia terminu wykonania zadań 
inwestycyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie dot. remontu 
wewnątrz budynku szkoły na 2009 r. oraz budowy hali widowiskowo - sportowej  
przystosowanej dla 500 osób na 2010 r. z możliwością zwiększenia wartości planowanej 
inwestycji (obecnie 1.500.000,00 zł). 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że jak rozumie rok 2009 będzie okresem,  
w którym będą przygotowywane dokumentacje techniczne na wykonanie powyższej pracy. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w przypadku kiedy doszłoby  
do wykonywania w ZSP nr 2  w Chojnie prac remontowych przewidzianych w WPI na lata 
2006-2011 dokumentacja techniczna powinna być przygotowywana w 2009 r. Dodał,  
że w głównej mierze zależy to od decyzji odnośnie dalszego jej funkcjonowania. Ponadto dodał, 
że sala widowiskowa byłaby budowana w przypadku kiedy Gmina zgłosiłaby swój udział 
finansowy w jej tworzenie, ponieważ zadaniem powiatu jest wykonanie sali gimnastycznej  
w miarę możliwości pełno wymiarowej na potrzeby realizacji zajęć gimnastycznych. 
 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, że należałoby przesunąć termin generalnego remontu 
nawierzchni  boiska asfaltowego z 2011 r. na 2009 r., ponieważ uczniowie nie mają 
odpowiedniego miejsca do ćwiczeń. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że do WPI można podchodzić w dwojaki 
sposób. Można artykułować potrzeby w zakresie tego, co by się chciało zrealizować, ale żeby  
w kolejnym etapie móc choć cześć z nich zrealizować należy dokonać przez Wydział 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych wstępnych kalkulacji celem stworzenia 
realistycznych założeń do wykonania przynajmniej na okres 3 lat.   
 
Radny Henryk Kaczamar zapytał, czy domy pomocy społecznej prowadzone  
przez stowarzyszenia same powinny pozyskiwać środki na wszystkie  inwestycje. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że domy pomocy społecznej  
za wyjątkiem Nowego Czarnowa powinny zostać wykreślone W przypadku kiedy dane 
stowarzyszenie będzie się ubiegać o środki  na inwestycje mogą zostać jednorazowo zapisane  
w budżecie powiatu i nie muszą znajdować się w WPI. Dodał, że w momencie kiedy faktycznie 
pojawiłaby się w danym domu pomocy społecznej wielka inwestycja to zostałby zmieniony 
WPI. Starosta poinformował, że na dzień dzisiejszy w WPI powinien znaleźć się  Dom Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie oraz SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. 
 
Komisja Gospodarki przyjęła jednogłośnie zmiany złożone do wystosowanych na 13 posiedzeniu 
komisji wniosków do WPI polegających na tym, że zapisy z punkt 7 zostały ujęte w  punkcie  
4 jako całość pod nazwą ZSP Nr 1 w Chojnie. Ponadto przesunięciu uległ termin generalnego 
remontu nawierzchni  boiska asfaltowego z 2011 r. na 2009 r. (treść wniosku składanego 
 przez Komisje Gospodarki  do Zarządu Powiatu odnośnie zmian WPI stanowi zał. nr 3) 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu zaproponuje w WPI  
na 2008 r. wpisanie wszelkich zadań posiadających dokumentację techniczną oraz faktyczne 
realizowanie, natomiast w 2009 r. zadania, które mogą być finansowane albo z  Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie albo na które powiat  
jest wstanie rozpocząć proces inwestycyjny.   
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że jego zdaniem powinna zostać podjęta kontynuacja  
w zakresie umieszczania w WPI planowanych zadań inwestycyjnych domów pomocy 
społecznej prowadzonych obecnie przez stowarzyszenia. Na przykładzie Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu prowadzonego przez stowarzyszenie powiedział, że zadania wykonane 
powinny zostać wykreślone  z WPI, natomiast pozostałe powinny pozostać.   
 
Radny Krzysztof Ziętek wyraził swój sprzeciw wobec powyższego i dodał, że po to zostały 
powołane stowarzyszenia do prowadzenia domów pomocy społecznych, aby same starały  
się pozyskiwać środki finansowe. 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że można wykreślić z WPI domy pomocy społeczne 
prowadzone przez stowarzyszenia, ale dając im możliwość występowania w odrębnych  
wnioskach do powiatu o przyznanie środków przy udziale własnym na dane inwestycje. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że domy pomocy społecznej mogą zostać 
w każdej chwili teoretycznie uwzględnione przy kolejnym WPI, jeżeli przedstawią montaż 
finałowy, którego będzie wynikało, że powiat jest jednym z wielu źródłem finansowania,  
a podstawowym źródłem są również środki unijne. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zwracając się do członków komisji powiedział,  
aby nie podejmować obecnie decyzji, co do domów pomocy społecznej i poczekać  
na propozycję Zarządu Powiatu w tej sprawie i podjąć się tego tematu później. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że założeniem tworzenia WPI  
było to, że stanowił on element do składania wniosków unijnych. Podmioty, które wiedziały,  
że będą chciały prowadzić proces inwestycyjny  za pomocą środków unijnych miały i w 
dalszym ciągu mają prawo występować o ujęcie w odpowiednim planie inwestycyjnym. Dodał,  
że  generalnie plany inwestycyjne dotyczyły gmin, ponieważ jeżeli nawet obiekt jest własnością 
powiatu,  
nie jest powiedziane że stowarzyszenie nie mogłoby  wystąpić do gminy o ujęcie go w WPI. 
Dodał, że jest ujęty na takiej zasadzie, że gmina wpisuje go do strategii rozwoju i WPI, 
natomiast nie oni prowadzą proces inwestycyjny. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zaproponował, aby Zarząd Powiatu wystosował do stowarzyszeń 
pisma z zapytaniem, aby w związku z planowanymi przez siebie inwestycjami zostały 
przedstawione propozycje zadań przy współfinansowaniu ze środków pomocowych. 
  
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że na dzień dzisiejszy WPI jest aktualizowany. 
Stowarzyszenia zostały powołane do prowadzenia poszczególnych domów pomocy społecznej 
na terenie Powiatu Gryfińskiego powinny same wystąpić z wnioskiem, jakie środki i na jakie 
cele inwestycyjne są  potrzeby. Za przykład podał, że powiat może mógłby współfinansować 
inwestycje w 50%. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z aktualizacją WPI Zarząd 
zwróci się z pismem do stowarzyszeń z prośbą o odnowienie potrzeb z tym, że złożony wniosek 
winien zawierać kalkulację rzeczową i cenową oraz skazywać ewentualne źródła finansowania 
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przy udziale środków unijnych. Odnosząc się do SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  
oraz ZOL-i powiedział, że będzie przybierał podobny charakter jak stowarzyszenia  
tzn. na zasadzie wspomożenia. Dodał, że powiat może wspomóc spółkę , ale ona sama musi 
wystąpić z wnioskiem do PFOŚiGW w Gryfinie, a nawet poszukiwać sama inwertora  
z zewnątrz. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak-
Saków powiedziała, że pozostał jeszcze do omówienia Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest to zadanie realizowane w zakresie 
termomodernizacji i pokrycia dachowego. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak-
Saków dodała, że obecnie jest ogłoszony przetarg i poinformowała, że koszty są w rezultacie 
niższe niż wskazane w  WPI z 2006 r.   
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do dróg powiedział, że została 
zakończona sprawa w Chojnie, w Moryniu oraz w części w na odcinku Bartkowo-Gajki. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, jak wygląda sytuacja odnośnie dokumentacji 
technicznej  dla odcinka drogi Bartkowo-Gajki oraz dla Chełm Górny-Witnica. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że dokumentację będzie należało 
ponownie przygotować. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma dodał, że na budowę drogi 
Wełtyń-Gajki odcinek Bartkowo-Gajki został złożony wniosek o pozwolenie na budowę  
w stosownym wydziale w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach. Z informacji od projektanta 
Pana Rossy wynika, że dokumentacja  jest na dokończeniu. Natomiast, jeżeli chodzi o drugą 
drogę jej przebudowa  będzie odbywała się na podstawie zgłoszenia na budowę. Naczelnik 
dodał, że Pan Rossa nie wyjaśnił do końca spraw wywłaszczeniowych i w tym celu będzie 
chciał, aby spotkał się z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego. 
 
Posiedzenie opuścił Radny Krzysztof Ziętek. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wg jego informacji powinno być 
złożone pozwolenie na budowę, a nie zgłoszenie. Dodał, że powinno zostać to jednoznacznie 
rozstrzygnięte.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że dokumentacja 
ma powstać na przebudowę tej drogi, ale miała zostać podzielona na etapy, które mieszczą  
się w pasach drogowych.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że jeżeli faktycznie przebudowa powinna  
być wykonana  na zgłoszenie to procedura  powinna zostać  już  uruchomiona. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał z jakich środków będzie wykonywana budowa drogi 
Wełtyń-Gajki na odcinku Bartkowo-Gajki. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że z RPO z osi 
drugiej tj. z rozwoju infrastruktury lokalnej. Dodał, że do niektórych inwestycji wpisanych WPI 
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są obecnie domawiane szczegóły. Jedną  z nich jest przebudowa ul. Odrzańskiej i Dworcowej  
w Mieszkowicach gdzie zostało podpisane porozumienie o współpracy z Gminą Mieszkowice, 
która będzie inwestorem prowadzącym w tym zadaniu. Dodał, że została wykonana 
dokumentacja techniczna. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy powyższe zadanie zostanie wykonane zgodnie  
z założeniem przyjętym w WPI z 2006 r. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zostało podpisane porozumienie  
i Gmina Mieszkowice jest przygotowana do złożenia wniosku RPO. W zależności od tego,  
czy otrzymają dofinansowanie, czy też nie proces inwestycyjny może ruszyć. W innym 
przypadku może pojawić się problem , ponieważ koszt inwestycji wynosi 2.300.000,00 zł. 
Dodał, że Urząd Marszałkowski przyjął zasadę, że w osi priorytetowej będzie dofinansowywał 
tylko 50% a nie 75%. W związku z powyższym nie wiadomo, czy Gminę będzie stać ponieść 
dodatkowe koszty. Dodał, ze na podobnych zasadach planowane jest wykonanie  przebudowy 
ulicy Jagiellońskiej w Chojnie. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy inwestycja dot. budowy ul. Jodłowej w Chojnie 
została zrealizowana. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że dokumentacja techniczna została wykonana na zlecenie Gminy Chojna przez projektanta. 
Infrastruktura wraz z przebudowa tej drogi była objęta jednym pozwoleniem na budowę, które 
w części dot. przebudowy zostało scedowane na Powiat Gryfiński. Ostatecznie w 2004 r.  
nie otrzymano środków unijnych i sprawa uległa wstrzymaniu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w przypadku nieważnego pozwolenia 
Wydział Zarządzania Drogami powinien je  zaktualizować. W świetle tego co zostało wcześniej 
powiedziane roboty wykonywane w pasie drogowym powinny być wykonywane  
na zgłoszenie. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał o budowę drogi Kłodowo-Warnice odcinek 
Żelechowo-Grzybno wraz przejściem przez m. Żelechowo-Grzybno, która dofinansowywana 
jest z FOGR. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że powiat 
otrzymał dofinansowanie do prac na odcinek Żelechowo-Pąkowo polegający na stabilizacji 
gruntu i powierzchniowe utrwalenie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na nowo powinna zostać przyjęta 
filozofia poprawiania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego  
w pierwszej kolejności w miejscach grożących niebezpieczeństwem oraz gdzie jest wzmożona 
komunikacja autokarów szkolnych. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski odnosząc się do stanu nawierzchni dróg powiedział,  
że  dokończenia wymaga droga na trasie Lisie Pole – Polesiny, remontu droga dojazdowa  
do m. Kamienny Jaz oraz droga z Krajnika Górnego w stronę m. Bielinek. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odnosząc się do drogi  
na trasie Lisie Pole – Polesiny powiedział, że droga ta została uwzględniona w wykazie robót 
bieżących przez wydział. Dodał, że koszt robót planowany jest na 76.000,00 zł. 
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Radny Bronisław Krzyżanowski dodał, że problem z tą drogą trwa od końca I kadencji, kiedy 
to została wykonana od wsi w stronę przejazdu kolejowego na odcinku 1000 m., pozostało  
900 m, które również nie zostało wykonane w czasie trwania II kadencji. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że wiele jest 
takich dróg jak Lisie Pole – Polesiny, które wymagają naprawy nawierzchni. 
 
Radny Henryk Kaczmar zwracając się do Naczelnika powiedział, że likwidując Powiatowy 
Zarząd Dróg Radni mieli nadzieję na widoczną poprawę nawierzchni dróg powiatowych  
na terenie Powiatu Gryfińskiego.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że prowadzi 
rozmowy zarówno z mieszkańcami jak i władzami poszczególnych gmin, aby wspólnie 
wypracować pewne koncepcje napraw dróg. Dodał, że próbuje obecnie namówić gminy,  
aby odejść na razie od budowy chodników  celem przeznaczenia tych środków na poprawienie 
stanu nawierzchni dróg w postaci wykonania np. nakładki. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że chcąc z czystym sumieniem składać 
wnioski do RPO należy przygotować plan, który wykazałby priorytetowe cele. Zwrócił  
się do członków komisji o składanie własnych wniosków jako mieszkańców poszczególnych 
gmin i dodał, że wtedy okaże się czy, zakres potrzeb w nich ujęty będzie zbieżny  
z propozycjami Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych. Dodał, że będzie  
się również należało zastanowić nad źródłami finansowania. Starosta ponadto poinformował,  
że powiat z gminą Banie ma zawarte porozumienie na kwotę około 70.000,00 zł, z Gminą 
Moryń na 80.000,00 zł, z Gminą Mieszkowice na inwestycje w wysokości 2.300.000,00 zł,  
z Gminą Gryfino jest na etapie podpisywania porozumienia na poprawę systemu odprowadzania 
ścieków opadowych z dróg powiatowych ul. Mieszka I w Gryfinie w kwocie 300.000,00 zł. 
zabezpieczonych w PFOŚiGW w Gryfinie. Ponadto dodał, że w FOGR zabezpieczona  
jest kwota około 600.000,00 zł na drogi  z czego, połowa tych środków należy do powiatu,  
z tym że powiat musi je w całości wyłożyć aby móc otrzymać tą połowę. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał za jakie zadania Pan Rossa wziął pieniądze, a które  
w rzeczywistości nie zostały wykonane i ile ich było. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że na Bartkowo 
- Gajki i na Witnica-Chełm Dolny. Dodał, że dwie umowy przewidywały procentowe 
wynagrodzenie za dokumentację. Umowa przewidywała zakończenie poprzez wydania 
pozwolenia na budowę, natomiast w połowie mógł przekazać dokumentację i otrzymał  
za to pieniądze. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, w jakim roku otrzymał pieniądze. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że było to w 2004 r. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Pan Rossa w 2007 r. został wezwany 
do przekazania dokumentacji technicznej w określonym terminie. W związku z tym, ze pojawiły 
się informacje od Naczelnika o tym, że sprawa jest na ukończeniu projektant otrzymał 
pełnomocnictwa, że zgodnie z umową ma załatwić formalności odnośnie pozwolenia  
na budowę, którego do dnia dzisiejszego nie ma. Dodał, że Naczelnik w takiej sprawie powinien 
porozmawiać z radcą prawnym aby wyegzekwować środki. Ponadto dodał, że w umowie  
nie ma zapisu mówiącego o procentowym wynagrodzeniu, dopuszcza się jedynie wcześniejsze 
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wynagrodzenie. Z jednej umowy projektant  miał zapłacone za wtórnik i kosztorys, co jest 
bardzo dziwne, ponieważ kosztorys wykonuje się po zrobionej dokumentacji. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał o łączną kwotę na jaką powiat został naciągnięty. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w sumie około 85.000,00 zł 
 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma  
oraz Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak – 
Saków. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  

na rok 2008 (druk nr 9/XVII); 
 

Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy są pytania do części opisowej. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał skąd różnica w wydatkach budżetu powiatu  
na 2008 r., ponieważ w przedłożonym w listopadzie radnym projekcie uchwały widnieje kwota 
60.404.357,00 zł, natomiast w przygotowanym na luty kwota w wysokości 62.205.841,06 zł 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że zwiększenie wydatków nastąpiło  
o kwotę 1.300.000,00 zł w związku z planowanym kupnem nieruchomości od Banku PKO BP, 
położonej przy ul. 11 Listopada w Gryfinie. Również zwiększenie wydatków nastąpiło o kwotę 
193.000,00 zł w związku z wymaganiami standaryzacji jakości świadczonych przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Gryfinie usług pośrednictwa pracy. Ponadto zostały włączone wydatki 
inwestycyjne tzw. majątkowe w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone na opracowanie 
dokumentacji technicznej, dotyczącej adaptacji budynku przy DPS w Nowym Czarnowie  
na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych oraz taka sama kwota została przeznaczona  
na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej adaptacji budynku internatu przy ZSP  
Nr 2 w Chojnie na potrzeby usamodzielniania wychowanków domów dziecka. Skarbnik 
poinformowała, że również zwiększenie wydatków o łączną kwotę 65.000,00 zł nastąpiło dla 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego-zgodnie z wnioskiem 
Naczelnika. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, z jakich środków zostanie zakupiona nieruchomość 
od Banku PKO BP. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że są to środki, które były w roku 
ubiegłym i obecnie pozostały jako nadwyżka, pochodziły z kredytu inwestycyjnego.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wyjaśnił, iż w 2006 r. poprzedni Zarząd Powiatu 
zaciągnął kredyt inwestycyjny w wysokości 4.000.000,00 zł. W ubiegłym roku środki z kredytu 
inwestycyjnego zostały wprowadzone do budżetu.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, na co został powzięty kredyt inwestycyjny 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski opowiedział, że na prace remontowe w  Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Chojnie oraz na remont budynku internatu ZSP Nr 2  
w Gryfinie, do którego miał zostać przeniesiony Wydział Komunikacji i Transportu. Dodał,  
że w związku z powyższym zasadne jest zakupienie nieruchomości położonej przy ul. 11 
Listopada Gryfinie ze środków powziętych z kredytu inwestycyjnego. Odnosząc  
się do dochodów budżetu powiatu powiedział, że składają się z dochodów bieżących  



 12

oraz majątkowych. Sprzedaż jest zaplanowana na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym. 
Starosta poinformował, że są rozpoczęte trzy procedury przetargowe dot. nieruchomości  
w Baniach, w Moryniu oraz w Daleszewie. Pierwszy przetarg został zaplanowany na marzec br. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, na jaką kwotę została zaplanowana sprzedaż tych trzech 
nieruchomości. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nieruchomość w Moryniu została 
wyceniona na około 400.000,00 zł, w Baniach – na około 1.000.000,00 zł, natomiast  
w Daleszewie – na około 1.300.000.00 zł. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał na co została przeznaczona kwota  w wysokości 
5.235.000,00  zł w dziele Ochrona Zdrowia. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na tą kwotę składa się kwota  
w wysokości 1.200.000,00 zł przeznaczona na zobowiązania SPZOZ Szpital Powiatowy   
w Gryfinie, pozostała kwota – 4.000.000,00 zł, zostanie przeznaczona na dług Starego ZOZ-u,  
z tym, że w tej kwocie około 200.000,00 zł jest przeznaczone na bieżące funkcjonowanie 
Likwidatora SPZZOZ, której zakończenie planowane jest na 30 czerwca br. Starosta 
poinformował, że planowane jest nie wydanie całej kwoty 4.000.000,00 zł  z uwagi  
na to, że prowadzone są negocjacje odnośnie umarzania odsetek. Oprócz tego, cześć wierzycieli 
nie podejmuje rozmów i istnieje duże prawdopodobieństwo, że można ich potraktować jako 
podmioty, które przestały istnieć lub pogubiły się w swoich rozliczeniach. Dodał,  
że w większości wyroki sądowe zostały wykonane. Ponadto dodał, że zamiarem jest  
zakończenie likwidacji i założenie w części lokatę, a pozostałą kwotę przeznaczyć na Szpital 
celem również szybkiego zakończenia w nim procesu likwidacji. Kwota 5.235.000,00 zł jest 
zapisana w  budżecie jako dotacja do służby zdrowia, ale w rezultacie robi deficyt, ponieważ 
jest to różnica między dochodami a wydatkami. Starosta powiedział, że w/w deficyt jest 
pokrywany z kredytu konsolidacyjnego powziętego z Banku NORDEA S.A. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zapisów w § 13 ust. 1 
powyższego projektu uchwały. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że zapis ten należy czytać łącznie z § 9, 
w którym ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  
i pożyczek. Dodała, że po pierwsze Zarząd Powiatu będzie musiał wystąpić do Rady Powiatu  
o zgodę a po drugie w projekcie uchwały budżetowej jest ograniczenie odnośnie kredytu  
na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 3.000.000,00 zł, czyli jest to kredyt 
w rachunku bieżącym, który musi zostać spłacony do końca roku, ponieważ nie przechodzi  
na kolejny rok, jako zobowiązanie. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, na kiedy planowane jest przeniesienie Wydziału 
Komunikacji i Transportu do nowego obiektu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jak najszybciej, ponieważ  
o to wnioskuje tenże Wydział. Jest to uzależnione z kolei od tego, kiedy Bank przeniesie  
się  do nowego obiektu. Z informacji jakie posiadamy trwa jeszcze  remont tego pomieszczenia. 
 
Radny Henryk Kaczmar zwrócił się z prośbą o omówienie wydatków w dziale Transport  
i łączność. 
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że na drogi publiczne powiatowe wydatki 
planowane są na kwotę 3.046.162,00 zł, z tego 650.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe, 
500.000,00 zł przeznaczone zostały na inwestycje w ramach FOGR oraz dotacja w wysokości 
150.000,00 zł dla Gminy Mieszkowice. Dodała, że w PFOŚiGW w Gryfinie na zadania dot. 
dróg przeznaczone zostały środki w wysokości 500.000,00 zł. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy na ten rok w budżecie zostało zaplanowanych 
więcej środków na drogi, niż w poprzednim. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że realnie jest więcej, ponieważ odeszły 
koszty utrzymania bazy Powiatowego Zarządu Dróg, a także koszty wynagrodzeń  
dla pracowników w wysokości około 1.000.000,00 zł. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do wydatków inwestycyjnych 
powiedział, że plan wydatków przewiduje prace w internacie ZSP Nr 2 w Gryfinie, dokończenie 
prac w SOSW  w Chojnie, a także zakup nieruchomości przy ul. 11 Listopada, ponieważ wiąże 
się to również z pracami modernizacyjnymi. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zwrócił uwagę na limity wydatków Powiatu Gryfińskiego  
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych oraz poprosił  
o krótkie omówienie. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w tym zakresie zostały przyjęte dane  
wg obowiązującego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, jeżeli nastąpią w nim zmiany zostaną 
one naniesione w tymże załączniku. Odnosząc się do planu przychodów i wydatków PFOŚiGW  
w Gryfinie powiedziała, że był on przyjmowany ostatnio na sesji i w stosunku do poprzedniej 
wersji uległ zmianie, które  dot. uaktualnienia stanu na początek roku, ponieważ w październiku 
było ciężko oszacować, jaka kwota pieniędzy pozostanie na koncie. Odnosząc się do dotacji 
podmiotowych udzielonych z budżetu, poinformowała, że powiat ma obowiązek 
dofinansowania szkół niepublicznych, które szacowane jest w oparciu o ilość uczniów i średni 
koszt utrzymania. Dotacja dla Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” jest przyznawana w oparciu 
o podpisane porozumienia na prowadzenie zadania, dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- 
prowadzenie świetlic środowiskowych w drodze konkursu. Jeżeli chodzi o Zgromadzenie Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedziba w Niegowie prowadzące DPS  
w Moryniu dotacja jest szacowana na podstawie liczby pensjonariuszy. Dodała, że na osobę 
przypada kwota w wysokości 1391,00 zł, która w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła  
o 63,00 zł, z tym że przypada ona na pensjonariuszy umieszczonych przed 2004 r. Po tym roku 
płacony jest cały koszt utrzymania i z tego tytułu dochody nie przechodzą przez budżet powiatu, 
są to dochody tylko i wyłącznie stowarzyszeń. Poinformowała, że w przypadku nowo 
utworzonych Stowarzyszeń w Dębcach i Trzcińsku-Zdroju kwota dotacji odpowiednio wynosi: 
715.198,93 zł i 955.246,10 zł. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, jakie procedury należy spełnić, aby otrzymać taką 
dotację. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że stowarzyszenie musi dopełnić  
formalności i złożyć dokumentację w Urzędzie Województwa Zachodniopomorskiego. Taka 
dotacja należy się dla każdego pensjonariusza umieszczonego przed 2004 r. Dodała, że powiat 
jest jedynie przekaźnikiem dotacji otrzymanych od Wojewody. Kontynuując powiedziała,  
że dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej pojawiła się z koniecznością nałożoną ustawowo 
dofinansowania do kosztów utrzymania, które w 90% jest pokrywane  z PFRON, w 2008 r.  
jest to 10% w 2009 r.-15%. Skarbnik powiedziała, że w przypadku dotacji celowych 



 14

udzielonych z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez 
podmioty należące do sektora finansowo publicznych w 2008 r. jedynie dotacja związana  
z utworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych jest przyznawana na zasadzie 
podpisanej umowy dotacyjnej, jakie zostało zawiązane między powiatem, a PFRON. Dotacja  
ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie dwóch miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 
Odnosząc się do dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r., które pokrótce omówiła 
powiedziała, że otrzymywane są przez powiat w formie dotacji, większość z nich pochodzi  
z Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast zadania realizowane są przez 
jednostki powiatowe. Ponadto Skarbnik omówiła dochody i wydatki budżetu Powiatu 
Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy zostały zabezpieczone w budżecie środki  
w kwocie 10.000,00 zł na promocje ZSP w Mieszkowicach, o które wnioskował 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że będzie złożony wniosek, ale wniosek 
nie może być rozpatrzony  przed uchwaleniem budżetu powiatu, dlatego też po jego uchwaleniu 
będzie możliwość dokonywania zmian. Zostanie zrealizowany z rezerwy ogólnej. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy realne jest, że powiat wyjdzie z długów. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że realny jest rok 2006, 2007 i 2008, 
ponieważ powiat posiada konkretne wytyczne  mówiące o subwencji i różnych jej częściach 
również założenia, co do udziału  powiatu w podatkach dochodowych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
Posiedzenie opuściła Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 
 
Ad.3  Przyjęcie protokołu z 14 posiedzenia komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 14 posiedzenia komisji. 
 

Ad. 7 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
  
- brak 
 
Ad.6 Opiniowanie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok. 
 
Komisja zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 r. podczas omawiania 
druku nr 9/XVII. 

 
 
Posiedzenie zakończono. 
  
 Przewodniczący Komisji  
 
 Piotr Waydyk 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 


