
PROTOKÓŁ NR 23/08 KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  
ZE WSPÓLNEGO POSIEDZENIA  

KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU W GRYFINIE  
W DNIU 27 LISTOPADA 2008 R. 

 
I. Sprawy regulaminowe: 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.00. W posiedzeniu wzięło 
udział 16 Radnych, w tym 5 z Komisji Spraw Społecznych (lista obecności - zał. nr 1) a także 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu 
Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 
Posiedzenie otworzył i po stwierdzeniu quorum obrady poprowadził Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu w Gryfinie Rafał Mucha. Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem porządku obrad (zał. nr 2), który w wyniku głosowania został przyjęty 
jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że sesja budżetowa planowana jest  
na 18 grudnia 2008 r. a na dzisiejszym spotkaniu Zarząd Powiatu chciałby przedstawić 
Radzie Powiatu projekt przyszłorocznego budżetu. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że pragnie przedstawić główne założenia, 
które zostały przyjęte do budżetu oraz kwoty, które będą wynikały z przyjętego planu 
budżetowego. Projekt budżetu został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi  
w uchwale Rady Powiatu w sprawie wytyczenia kierunków priorytetowych do planowania 
budżetu jak również na podstawie danych prognostycznych oraz zgodnie z wymogami ustawy 
o finansach publicznych oraz wszelkimi wymogami nałożonymi na powiat przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową. Przedstawiony Radzie Powiatu projekt uchwały budżetowej  
ze względów formalnych został obecnie skorygowany w podstawie prawnej dot. zmiany  
w ustawie o finansach publicznych.  
 
Ustala się dochody budżetu w wysokości 61 234 385 zł, z tego: 
1) dochody bieżące 58 546 825 zł,   
2) dochody majątkowe 2 687 560 zł.  
 
Ustala się wydatki budżetu w wysokości 63 734 385 zł. Planowany deficyt budżetu  
w wysokości 2 500 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych 
kredytów - 2 500 000 zł.   
Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 200 000 zł i rozchody budżetu w wysokości  
1 700 000 zł. 
W budżecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości 236 000 zł, 
2) celową w wysokości 1 177 304 zł, z przeznaczeniem na: 
    a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                          -        15 000 zł, 
   b. realizację zadań z zakresu oświaty                                                      -       530 292 zł, 
   c. realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia                                        -      315 000 zł, 
   d. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej                                    -        80 000 zł, 
   e. realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej           -      237 012 zł. 
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Rezerwy celowe w wysokości 530 292 zł oraz 237 012 zł zostały zaplanowane  
na przewidywane w przyszłym roku podwyżki dla nauczycieli oraz na odprawy emerytalne.  
 
Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011  
w wysokości 10 935 000,00 zł. 
 
Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości: 
1) przychody                                                                                                       -    2 497 000 zł, 
2) wydatki                                                                                                           -    2 433 500 zł. 
 
Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym w wysokości: 
1) przychody                                                                                                       -    1 400 000 zł, 
2) wydatki                                                                                                           -    1 350 000 zł.        
 
Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  
i pożyczek zaciąganych na: 
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty                                 - 3 000 000 zł, 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty                                   - 2 500 000 zł, 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych  
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty                                              - 1 700 000 zł. 
 
Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań: 
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, 
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 
 
Ustala się dotacje: 
1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 
     a. podmiotowe w wysokości                                                                          -    2 759 186 zł, 
     b. celowe na zadania własne w wysokości                                                   -     1 353 694 zł, 
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne w wysokości                        
3 219 172 zł. 
 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 
1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10, 
2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie        
z załącznikiem nr 11, 
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12. 
 
Upoważnia się Zarząd do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, 
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień 
wydatków między działami, 
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 
innym jednostkom organizacyjnym powiatu, 
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4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty                                      -       250 000 zł, 
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty                    -      250 000 zł, 
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 
niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.  
 
Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych 
Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000 zł. 
Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter 
powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, 
nie później niż do końca roku budżetowego.  
 
Planowane dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego oszacowane zostały w łącznej kwocie  
61 234 385,00 zł, z której: 
- 58 546 825,00 zł stanowią dochody bieżące – 95,61% dochodów ogółem, 
- 2 687 560,00 zł stanowią dochody majątkowe – 4,39% dochodów ogółem. 
 
Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, 
dochody ze sprzedaży majątku (planowana sprzedaż mienia powiatu na poziomie kwoty 
2 000 000 zł, chociaż zgodnie z danymi przedłożonymi przez Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami planowane są do sprzedaży w roku przyszłym nieruchomości na łączną 
kwotę przekraczającą 5,5 miliona zł, została wprowadzona do budżetu zasada ostrożności) 
oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 
Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące. 
 
Na ogólną kwotę dochodów własnych w wysokości 20 229 290,00 zł składają się: 
 
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami, w wysokości 3 394 199,00 zł, z poszczególnych tytułów: 
- opłaty z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości,  
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu 

terytorialnego (m.in. wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego), 

- udziały w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5%  
oraz 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami 
Skarbu Państwa),  

- wpływy ze sprzedaży składników majątku,  
- wpływy z tytułu odpłatności za internat, 
- pozostałe dochody. 
 
w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w wysokości  
2 013 900,00 zł z tytułu: 
- wpływu środków pieniężnych w ramach zawartego z ZEDO S.A. porozumienia, 
- różnych wpływów m.in. wynagrodzenie płatnika składek, za dzienniki budowy, karty 

wędkarskie, usługi ksero. 
 
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości - 1 887 617,00 zł, 
z czego: 
• w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z kwotą 631 800,00 zł  pochodzące z: 
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- Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na 
wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach pracy zgodnych  
z wymaganymi standardami, 

- pozostałych wpływów - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 
bankowych, 

• w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w wysokości 36 000,00 zł, 

• w rozdziale 85395 Pozostała działalność z kwotą 1 219 817,00 zł pochodzącą z: 
- realizowanego przez PUP projektu współfinansowanego ze środków EFS pod nazwą 

„Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” – 86 786,83 zł oraz 
„Kobieta potrafi – szansa na samorealizację” –    1 021 360,00 zł 

- realizowanego przez ZSP Nr 2 w Gryfinie projektu współfinansowanego ze środków 
EFS „Kompetentna dziewczyna – przedsiębiorcza na rynku pracy” – 111 670,17 zł, 

 
w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 696 220,00 zł,  
• rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 5 800,00 zł, na co 

składają się: 
- wpływy z odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach oraz pozostałe 

dochody generowane przez jednostki, 
• rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z kwotą 690 420,00 zł, którą stanowią 

wpłaty za pobyt pensjonariuszy oraz wpływy z pozostałych dochodów, 
 
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 283 433,00 zł, z czego 
• w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z kwotą 64 135,00 zł  

z tytułu wyżywienia oraz odpłatność za pobyt w internacie uczniów, oraz różnych 
wpływów, 

• w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne z kwotą 230,00 zł, 

• w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne z kwotą 219 068,00 zł pochodzącą z wpłaty 
za wyżywienie i pobyt w internatach szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego. 

 
w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie  
170 560 zł, na którą składa się: 

- III rata opłaty administracyjnej należna Powiatowi Gryfińskiemu, wnoszona przez 
Gminę Chojna zgodnie z zawartym porozumieniem,  

- wpływy z dzierżawy miejsc postojowych. 
 
w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – kwota  
122 255,00 zł, z tytułu oprocentowania środków finansowych zdeponowanych na rachunkach 
bankowych oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. 
 
Kolejne działy mają relatywnie niewielki udział w całości generowanych dochodów i głównie 
są skupione wokół odsetek na rachunkach bankowych. 
 
Struktura planowanych na 2009 r. dochodów przedstawia się następująco: 
- dochody własne (w tym dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu 

terytorialnego) w kwocie 20 229 290,00 zł co stanowi 33,04%, 
- subwencja ogólna w kwocie 28 687 895,00 zł co stanowi 46,85%, 
- dotacje (z budżetu państwa) w kwocie 12 317 200,00 zł co stanowi 20,11%. 
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Pani Skarbnik Powiatu powiedziała, że w roku bieżącym dochody kształtowały się nieco 
odmiennie: 
- dochody własne 29% 
- subwencja ogólna 47% 
- dotacje (z budżetu państwa) 23%. 

 
Subwencja ogólna  
Planowana na rok 2009 kwota subwencji ogólnej w wysokości 28 687 895,00 zł ustalona 
została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. Kwota subwencji ogólnej składa się z: 
- części wyrównawczej w wysokości 7 067 008,00 zł, (w 2008 r. była to kwota  

5 221 000 zł) 
- części równoważącej w wysokości 3 108 211,00zł, (w 2008 r. była to kwota  

2 482 000 zł) 
- części oświatowej na poziomie 18 512 676,00 zł, (w 2008 r. była to kwota  

18 175 000 zł). 
 

Część oświatowa może zostać skorygowana o nieuwzględnioną zmianę struktury  
dot. zatrudnienia nauczycieli z różnym stopniem awansu zawodowego. 
 
Planowane dotacje w łącznej wysokości 13 024 796,00 zł stanowią 20% budżetu powiatu  
i szczegółowo prezentuje je Tablica nr 1 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał dlaczego przy omawianiu dochodów w dziale 750 
Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe, w wysokości 2 013 900,00 zł 
z tytułu: - wpływu środków pieniężnych w ramach zawartego z ZEDO S.A. porozumienia, 
zostało powiedziane że porozumienie zawarte zostało na 2 500 000 zł. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że w ramach porozumienia 500 000 zł 
zostało włączone jako dochody tego roku a pozostała część w 2009 roku. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał o celowość zapisu w paragrafie 13 punkt 5 „Upoważnia 
się Zarząd do: 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 250 000 zł, 
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 250 000 zł”. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do zapisu „upoważnienia się Zarząd  
do udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 250 000 zł” powiedział,  
że w poprzedniej uchwale budżetowej nie było tego, ale Rada Powiatu przyznała 
upoważnienie udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do 50 000 zł. Zarówno 
jedna jak i druga pozycja dotyczy ewentualnej pożyczki lub gwarancji bankowych dla Spółki 
prawa handlowego dot. szpitala. W związku z tym, że w ciągu roku budżetowego, ale również 
kiedy spółka podpisuje kontrakty z NFZ pomiędzy fakturowaniem i otrzymywaniem 
pieniędzy występuje luka, więc jeżeli Spółka potrzebowałaby kredytu ewentualnie mogłaby 
skorzystać z powiatowej pożyczki. Starosta dodał, że używa słowa ewentualnie, ponieważ 
szacuje się że do końca stycznia zostaną zakończone negocjacje w sprawie pozyskania 
inwestora strategicznego. Jeżeli Rada pozwoli to ten zapis będzie mógł dotyczyć innych 
jednostek powiatu. Jednakże Zarząd tego nie przewiduje. Kwota 250 000 zł odpowiada 
wysokości kapitału założycielskiego, którego de facto nie wolno naruszać bo musi być cały 
czas odtwarzany dla historii spółki. Zarówno na Radzie Nadzorczej jak i na Zarządzie była 
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analizowana sytuacja Spółki i faktycznie oprócz kapitału założycielskiego brakuje  
jej pracującego kapitału, który byłby cały czas w obrocie. Jest to mniej więcej kwota 250 000 
zł. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby. Spółka przedstawiła informację, z której 
wynika iż pomimo dotychczasowego wyniku ujemnego na działalności jednak jest 
zauważalna poprawa. Przyszłe dochody, które Spółka pokazała z wypracowanych nadlimitów 
pokazały, że jest w stanie za pół roku działalności, po zapłaceniu nadlimitów, wyjść na zero 
albo nawet z lekkim plusem. O tym, że nadlimity nie są fikcją świadczy to, że 5 dni temu 
Spółka dostała zezwolenie od NFZ na wystawienie faktury na nadlimity w wysokości 
130 000 zł, czyli na to, co jest poza kontraktem. W tym okresie Spółka ogólnie przedstawiła 
nadlimity w wysokości 250 000 zł. Zarząd stoi na stanowisku, aby Spółka jako podmiot 
prawa handlowego sama powinna zaciągać kredyt. Natomiast wiadomo, że nie jest ona 
wyposażona w majątek a bank może zażądać gwarancji. Pożyczka ze strony powiatu miałaby 
być ze względu na brak 6 miesięcznej historii spółki, przez co dla banków jest ona wciąż 
niewiarygodna. Starosta powiedział, że dlatego proponuje się alternatywnie te dwa 
rozwiązania.  
 
Radny Jan Gładkow zapytał, czy Zarząd powiatu ma zamiar emitować papiery wartościowe 
według zapisu „Upoważnia się Zarząd do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji 
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego”. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd Powiatu nie przewiduje 
zaciągania takich zobowiązań na dzień dzisiejszy. Nazwa „zaciąganie kredytów i pożyczek 
oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 
deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego” wynika z ustawy o finansach 
publicznych. Jeżeli chodzi o konstrukcję budżetu to jest on budżetem deficytowym na kwotę 
2 500 000 zł, a kwota ta jest już z zaciągniętych kredytów. Nie wiadomo czy będzie 
konieczność korzystania z tej kwoty, to jest poświęcone na spłatę długów: zamknięcie 
likwidacji szpitala oraz spłatę części zobowiązań, które są podpisane na umowy ratalne 
zakładu Pana Bandurowskiego. Można powiedzieć likwidacji, którą mamy zamkniętą,  
że potem w kolejnych latach będziemy spłacać raty obligacji i kredytów oraz odsetki. Jeżeli 
chodzi o zaciąganie kredytów to może się pojawić sytuacja w ciągu roku budżetowego,  
że Zarząd wystąpi do Rady o kredyt na finansowanie. Rozpoczął się program INTERREG 
IVA instrument umożliwiający 85% dofinansowania (przy 15% wkładzie własnym) 
przedsięwzięć dot. dróg przy współpracy z partnerem zagranicznym. Kilka dni temu było 
pierwsze spotkanie w tej sprawie z Powiatem Uckermark. W programie INTERREG IVA 
Zarząd widzi również dokończenie inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym, chociaż zabezpieczone są środki w budżecie powiatu na tę inwestycję.  
A także w ramach tego programu Zarząd chciałby zaadaptować budynek przy Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie na potrzeby filii Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie. Dlatego z tych powodów może okazać się, że Zarząd wystąpi 
do Rady z wnioskiem o wyrażenie zgody na konkretny kredyt, który będzie później spłacony 
po otrzymaniu środków unijnych. W tej chwili w ramach programu INTERREG IVA mówi 
się również o zaliczkach na wykonanie zadania i wówczas nie ma potrzeby korzystania  
z kredytu na sfinansowanie inwestycji.  
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał o zapis w tablicy nr 3 Planowane wydatki jednostek 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego, dotyczący planu wydatków na 2009 r. w ZSP Nr 1  
w Chojnie w wysokości 5 700 000 zł. Po połączeniu szkół miały obniżyć się wydatki. 
 



 7

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w budżecie przewidziane  
są 200 000 zł na remonty w szkole oraz zakup nowych mebli. W wyniku połączenia szkół 
obniżone są koszty czego matematycznie nie widać, gdyż trzeba byłoby zsumować budżety 
poszczególnych szkół. Należy również uwzględnić to, że chociaż w innej pozycji wpisane  
są wzrosty wynagrodzeń to również w tej części, jak dyrektorzy składali budżety, również  
są przewidziane podwyżki dla nauczycieli zaplanowane przez Rząd w wysokości 10%. 
Jednocześnie wzrasta energia, olej opałowy, zatem obniżki, które miały być widoczne  
z tego połączenia, pokazują wzrost kosztów związanych z działalnością. Poza tym przede 
wszystkim należy wziąć pod uwagę to, co na spotkaniach mówił Zarząd, że nie można 
skupiać się tylko na ekonomicznych stronach połączenia. Połączenie szkół miało 
doprowadzić do poprawy warunków nauczania. Dzisiaj można się przekonać, że w ZSP Nr 1 
w Chojnie następują daleko idące zmiany w remontach. W budżecie jest również 
przewidziana inna pozycja 1 100 000 zł na rozpoczęcie inwestycji dotyczącej budowy sali 
sportowej łącznie z modernizacją boiska. Starosta dodał, że to taki początek a środki będą 
poszukiwane w m.in. Totalizatorze Sportowym.  
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał jaka kwota jest przewidziana na zakup nieruchomości 
przy ul. 11 Listopada w Gryfinie, dostosowanie do potrzeb Starostwa Powiatowego. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że ogólnie jest planowana kwota 
1 400 000 zł z przeznaczeniem na dwa cele: zakup nieruchomości przy ul. 11 Listopada  
w Gryfinie, dostosowanie do potrzeb Starostwa Powiatowego oraz 100 000 zł na kontynuację 
inwestycji w internacie przy ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał czy planowane dotacje są w wysokości zabezpieczającej 
potrzeby na realizację zadań celowych. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że kwoty dotacji w całości pokrywają 
potrzeby związane z realizacją zadań celowych i nie pozostają wolne środki. Skarbnik 
podsumowując omawianie strony dochodowej budżetu powiatu powiedziała, że zgodnie  
z przyjętymi przez Radę Powiatu kierunkami jest realizowany postulat w aplikacji  
o zewnętrzne źródła finansowania zgłaszane również przez Radnych i oprócz tych projektów, 
które mają już zabezpieczenie po stronie dochodowej i wydatkowej w budżecie, został już 
zgłoszony projekt Leonardo da Vinci III edycja realizowana przez ZSP Nr 1 w Chojnie. 
Kwota dofinansowania to ok. 70 000 euro jako środki na staże w hotelach za granicą. 
Również PCPR w Gryfinie pozyskało zewnętrzne środki i przy współpracy z 4 gminami 
realizuje projekt przeciwdziałający wykluczeniu w społeczeństwie. PCPR również na rok 
następny planuje aplikacje na podobne albo większe środki. Także zostały złożone wnioski 
dotyczące inwestycji do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Skarbnik 
dodała, że planowane są również inne źródła pozyskiwania środków.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Województwo Zachodniopomorskie 
otrzymało na program rządowy 62 500 000 zł, a zasada dofinansowania dla powiatów  
to 3 000 000 zł na jedną z inwestycji, czyli powiat może złożyć w ramach tego programu  
o dofinansowanie do dwóch inwestycji, czyli teoretycznie 6 000 000 zł z tym, że droga  
ma być zakończona w roku budżetowym. Dróg w powiecie jest dość dużo i nie można się 
skupić tylko na jednej inwestycji, na którą powiat musiałby dołożyć drugie 6 000 000 zł. 
Zasada dofinansowywania jest 50% zatem teoretycznie za 12 milionów należałoby zrobić 
taką inwestycję. Powiat złożył wnioski na dwie drogi, a ze względu na krótki czas trzeba było 
wybrać te drogi, które posiadają pozwolenia na budowę i oczywiście z tymi gminami, które 
podpisały porozumienie z powiatem tak żeby po drugiej stronie zabezpieczyć 50%. Droga  
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w Mieszkowicach na ulicy Odrzańskiej i kawałku Dworcowej, stanowiąca obwodnicę miasta  
spełnia warunek połączenia z drogą krajową/wojewódzką. Koszt inwestycji to 3 000 000 zł  
(z czego 750 000 zł to udział powiatu). Następna inwestycja o wartości około 850 000 zł  
(w tym 325 000 zł powiat) to chodnik w Piaskach. Wspólny wniosek z gminą Gryfino jako 
wiodącą stroną na ciąg dróg w tym ulica Mieszka I przy udziale powiatu na 600 000 zł płatne 
z PFOŚiGW w Gryfinie. Symbolicznie na kwotę 20 000 zł powiat podpisał również wniosek 
z gminą Banie. Część drogi należącej do Skarbu Państwa będąca teraz w zarządzie powiatu 
po realizacji inwestycji z mocy prawa stanie się drogą gminną.   
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że planowane na 2009 r. wydatki 
oszacowane zostały na poziomie 63 734 385,00 zł, z czego 55 373 181,00 stanowią wydatki 
bieżące oraz 8 361 204,00 zł stanowią wydatki majątkowe. Odnosząc się do planowanych 
wydatków majątkowych, na które składają się planowane inwestycje z zakresu drogownictwa 
obejmujące realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych Skarbnik 
poinformowała, że został również złożony wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
na przebudowę drogi na odcinku Żelechowo – Grzybno, o długości 1300 m. Koszt 
orientacyjny tejże inwestycji został oszacowany na kwotę w wysokości 500 000,00 zł.  
W przyszłorocznym budżecie środki zostały również zaplanowane na wykonanie 
dokumentacji technicznej dla inwestycji na ulicach: 9 Maja, Ogrodniczej, Kolejowej oraz 
Armii Krajowej w Gryfinie, w Chojnie na ulicach: Jagiellońskiej i Słowiańskiej oraz pod 
remont drogi na odcinku Trzcińsko Zdrój - Warnice. Na planowane do realizacji wydatki 
majątkowe składa się kwota: w wysokości 200 000,00 zł związana z opracowaniem 
dokumentacji na potrzeby inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej – Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie,  
w wysokości 2 200 000,00 zł związana z inwestycją w DPS w Nowym Czarnowie  
tj. osiąganie wymaganych standardów oraz inwestycji w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy  
w Nowym Czarnowie. Ponadto na przyszły rok zostały zaplanowane środki w budżecie  
na zakup nieruchomości przy ul. 11 Listopada w Gryfinie i dostosowanie jej do potrzeb 
Starostwa Powiatowego oraz kontynuowanie inwestycji w internacie przy ZSP Nr 2  
w Gryfinie. Kwotę 180 800,00 zł przeznaczono na modernizację sieci informatycznych oraz 
zakup sprzętu komputerowego, natomiast kwotę 1 100 000,00 zł - na budowę hali sportowej 
przy ZSP Nr 1 w Chojnie, a 2 000 000,00 zł – na kontynuowanie inwestycji w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. Izabela Świderek powiedziała, że projekt 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na rok 2009 uwzględnia plan przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, 
w ramach którego zostały zaplanowane następujące zadania: termomodernizacja ZSP Nr 2  
w Gryfinie na kwotę 450 000,00 zł, ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej  
oraz instalacji c.o. w ZSP Nr 1 w Chojnie na kwotę 800 000,00 zł. Ponadto kwotę  
w wysokości 250 000,00 zł zaplanowano na modernizację systemu odwadniania dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego. Kwota 600 000,00 zł została zaplanowana na 
zadanie geodezyjne w zakresie poprawy systemu odprowadzania  ścieków opadowych z dróg 
powiatowych ul.  Mieszka I w Gryfinie oraz ul. Odrzańskiej i ul. Dworcowej  
w Mieszkowicach. Odnosząc się do wydatków bieżących  oraz sugerując się kierunkami 
przyjętymi do planowania Skarbnik poinformowała, że przyjęte w roku następnym kwoty, 
jako plany finansowe jednostek Powiatu zostały Radnym przedstawione. Ponadto zostały 
poczynione starania w zakresie minimalizacji długu publicznego. Skarbnik przedstawiając 
informację dot. analizy: struktury dochodów, struktury wydatków, zadłużenia na przestrzeni 
lat 2006-2008 stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego protokołu wskazała, iż zadłużenie Powiatu 
(tj. Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami organizacyjnymi) w roku 2006 wynosiło 
15 636 225,77 zł. Jeżeli dodałoby się do tego zadłużenie jakie ówcześnie generował SPZZOZ 
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– 10 150 546,00 zł, to ogólne zadłużenie w tymże roku wynosiło 25 786 771,77 zł. W 2007 r. 
zadłużenie Powiatu wynosiło 18 870 417,65 zł, jednak przy uwzględnieniu obciążenia 
SPZZOZ w wysokości 5 680 318,92 zł zostało zamknięte kwotą 24 550 417,65 zł. W roku 
bieżącym zadłużenie Powiatu podane na dzień 30 września wynosiło 17 617 615,87 zł, 
natomiast SPZZOZ – 3 531 823,19 zł. Izabela Świderek  poinformowała, że na przestrzeni  
3 lat zadłużenie zmniejszyło się o ponad 4 000 000,00 zł. Zaznaczyła, że obecnie wszelkie 
wydatki są realizowane ze środków własnych Powiatu dodając, że w III kwartale została 
wygenerowana nadwyżka na poziomie 611 175,84 zł. Dodała, że oprócz działań 
zmierzających do minimalizacji zadłużenia Powiatu, w roku 2009 planowane jest 
uruchomienie kwoty 4 200 000,00 zł w ramach pozyskanego kredytu konsolidacyjnego,  
z czego 2 500 000,00 zł będzie stanowiło pokrycie planowanego deficytu budżetowego. 
Kwota 1 700 000,00 zł została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 
Skarbnik poinformowała, że kontynuowane jest postępowanie dot. Programu Naprawczego 
Finansów Powiatu związanego z likwidacją zakładów opieki zdrowotnej. Wspomniała, że 
planowane jest zakończenie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie na dzień 31 grudnia 2008 r.  
W ramach tychże starań w roku kolejnym już jako zobowiązania budżetu Powiat przejmie  
nie spłacone dotychczas zobowiązania tegoż Zakładu. Są to zobowiązania wobec ZUS  
w wysokości 200 000,00 zł pochodzące z podpisanego  układu ratalnego z ZUS, jak również 
transza podpisanego braku zobowiązania w ramach podpisanego porozumienia z jednym  
z wierzycieli zakładu opieki zdrowotnej. Ponadto nie wszystkie ze zobowiązań udało  
się spłacić z przyczyn różnych. Kwota w wysokości 315 000,00 zł została zaplanowana, jako 
rezerwa budżetu powiatu na 2009 r., z przeznaczeniem na ewentualną spłatę tych zobowiązań, 
które do chwili obecnej nie zostały uregulowane. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wyjaśnił, że układ ratalny polega na tym, iż Powiat 
w ramach budżetu Powiatu będzie do czasu jego zakończenia płacił corocznie kwotę  
w wysokości około 200 000,00 zł. Odnosząc się do skrócenia terminu zakończenia likwidacji 
SPZZOZ, będącego przedmiotową sprawą jednego z przygotowanych projektów uchwał  
na XXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie powiedział, że Zarząd Powiatu widząc, co Rząd 
zapowiadał, jeżeli chodzi o reformę w służbie zdrowia, podjął pewne działania. W związku  
że nie przejdzie ustawa o komercjalizacji służby zdrowia, ponieważ Prezydent ją zawetował, 
rząd zapowiedział poprzez Szefa Gabinetu Doradców Premiera, że będzie namawiał 
samorządy do działań, które w rezultacie Powiat już poczynił w tym roku. Zachęta  
dla samorządów ma być taka, że długi, które pozostają przy powiecie moją być w tym 
momencie spłacone rządową dotacją dla samorządów i wtedy ma być pomoc. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, czy na tym etapie Powiat będzie ubiegał się o pożyczkę  
ze Skarbu Państwa. Ponadto, zapytał o sprawę toczoną w Prokuratorii Generalnej ze Skarbem 
Państwa i o to jak ma się ona do powyższego. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do pożyczki ze Skarbu Państwa 
odpowiedział, że 7 listopada 2008 r. Zarząd wystąpił do Ministerstwa Finansów 
odpowiadając pisemnie Ministrowi na wszystkie zadane wcześniej pytania. Zarząd Powiatu 
zwrócił się w piśmie do Ministerstwa o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej  
w wysokości kwoty pożyczki z budżetu państwa, o którą ubiegał się tj. do 19 000 000,00 zł, 
jeżeli nie może udzielić Powiatowi pożyczki z budżetu państwa gdyż dalej widzi formalno-
prawne przeszkody. Zarząd Powiatu zamieniłby wówczas kredyt konsolidacyjny  
na tą pożyczkę, która jest niżej oprocentowana. Dodał, że niniejsze pismo skierowane  
do Ministra Finansów,  jak gdyby zamyka starania Zarządu Powiatu  o uzyskanie pożyczki  
z budżetu państwa. W piśmie tym, Zarząd Powiatu wyraził stanowisko mówiące o tym,  
że nie będzie ponownie angażował Rady Powiatu w podejmowanie kolejnej uchwały 
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odnośnie udzielenia pożyczki z budżetu państwa, dopóki nie otrzyma promesy co do tego,  
że faktycznie możliwe jest jej uzyskanie. Dodał, że de facto uzyskanie pożyczki z budżetu 
państwa jest obecnie potrzebne w rezultacie do osiągnięcia jednego celu. Dotychczas Zarząd 
Powiatu prawie w 80% zrealizował założenia Programu Naprawczego Finansów Powiatu.  
Na nadwyżkę, o której mówiła Pani Skarbnik składają się, jak gdyby dwa elementy. Jeden 
wynika z ograniczenia kosztów, natomiast na drugi składa się fakt, iż pewne wydatki  
nie są realizowane np. na zakup nieruchomości, gdzie zabezpieczone środki pozostają  
w dalszym ciągu w budżecie. Kontynuując powiedział, że Ministerstwo dało do zrozumienia, 
że nie jest do tego, aby zamieniać jeden kredyt na drugi, lepszy. Dodał, że de facto tak była 
sporządzona ustawa, czy  rozporządzenie dot. Programów Naprawczych, że miała być 
udzielana pożyczka, dlatego, że jeżeli nie można otrzymać kredytu komercyjnego – Powiat 
otrzymał kredyt komercyjny ale nie mógł dłużej zwlekać – to dzisiaj generalnie Zarządowi 
Powiatu chodzi o to, aby w coraz gorszej sytuacji kraju zamienić go na lepszy kredyt, 
ponieważ jest różnica w oprocentowaniu. Odnosząc się do SPZZOZ w Gryfinie w Likwidacji 
powiedział, że Powiat rozpoczął współpracę z firmą „Projekty Kapitałowe”, na którą Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę zawierając z nimi porozumienie mówiące o tym, że otrzyma ona 8% 
od wygranej kwoty. Firma ta skutecznie złożyła powództwo w imieniu Likwidatora SPZZOZ 
przeciwko Skarbowi Państwa. Kwota podstawowa stanowi wartość 5 100 000,00 zł plus 
odsetki naliczane od 1998 r., co w sumie daje hipotetycznie kwotę w wysokości około 
10 000 000,00 zł. Dodał, że sprawa jest w toku i został powołany biegły. W związku z tym,  
że likwidator jest zwolniony na tym etapie z kosztów sądowych, Powiat nie będzie ponosić 
kosztów z tym związanych. Starosta powiedział, że Prokuratorii Generalnej nie udało  
się przed Sądem udowodnić, że sprawa roszczeń SPZZOZ przedawniła się - zostało  
to odrzucone, jak również podnosili powagę rzeczy osądzonych, które było już  
raz przedmiotem orzekania. Natomiast podstawą roszczenia w tej chwili jest inna podstawa 
prawna. W związku  z tym na tym etapie Sąd się tego nie dopatrzył. W związku z faktem,  
że w Sądach jest różnie i jest ich przewlekłość Zarząd Powiatu stwierdził, że mimo wszystko 
byłoby lepiej zawrzeć ugodę ze Skarbem Państwa. Starosta poinformował, że dwa tygodnie 
temu Zarząd wyraził zgodę na to, aby pełnomocnicy przygotowali pismo i stosowną ugodę, 
którą zaproponowaliby Skarbowi Państwa. Zarząd w przedmiotowej ugodzie przyjął warunki 
dot. tego, że kwota roszczenia wynosiłaby 5 100 000,00 zł oraz 50% odsetek. Dodał, że w 
dniu wczorajszym Sąd wystąpił do Starostwa celem przedstawienia dokumentów i pokazania 
jakie kwoty Starostwo wydatkowało bezpośrednio ze swojego budżetu na funkcjonowanie 
SPZZOZ. Trzecia sprawa dot. wystąpienia w związku z reformą służby zdrowia. W tych 
pismach Zarząd ubiega się o kwotę generalnie w wysokości 19 000 000,00 zł, jaka uważana 
jest za zasadną do tego, co Starostwo powinno odzyskać, aczkolwiek z wyliczeń wychodzi,  
że jest to kwota w wysokości 23 000 000,00 zł. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, czy wyżej poruszane sprawy mogą się równolegle ze sobą 
toczyć. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że sprawy zawsze mogą  
się równolegle toczyć. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, czy Zarząd Powiatu będzie starał się wykupić obligacje,  
czy sytuacja na rynku sprawia, że nie opłaca się podjąć takich kroków. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że obligacje w tych 
uwarunkowaniach stały się takim samym instrumentem, jak w rezultacie kredyt. W momencie 
kiedy brał go Powiat, był to nowy instrument, łatwy do wyemitowania ale nie tak elastyczny 
do wykupu, jak w tej chwili kredyt. W umowie jaką Powiat ma zawartą istniał zapis mówiący 
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o tym, że możliwe jest wykupienie obligacji, ale potrzebna jest zgoda emitenta. Była 
podejmowana przez Radę Powiatu uchwała dot. wyrażenia zgody na przeznaczenie części 
kredytu konsolidacyjnego – 6 000 000,00 zł na wykup obligacji. W roku bieżącym zostały 
podjęte rozmowy na ten temat. Po przeprowadzeniu kilku rozmów ze zmienionym Zarządem 
Banku (poprzedni był bardziej elastyczny)  ostatecznie zgodził się na wykup obligacji.  
Z tym, że warunki na jakich możliwe było wykupienie obligacji okazały się nieopłacalne. 
Starosta wyjaśnił, że dla Powiatu opłacalne byłoby zamienienie części kredytu 
konsolidacyjnego na wykup obligacji, w momencie kiedy wartość tych obligacji byłaby 
liczona po wartości nominalnej. Niestety jednak Bank ustalił sobie cenę czystą obligacji, czyli 
wartość nominalna wraz z doliczoną marżą, co wyszłoby na to, że Powiat wykupiłby 
wcześniej z oprocentowaniem. Rachunek ekonomiczny pokazał, że nie jest opłacalne 
wcześniejsze wykupienie obligacji, natomiast opłacałby się wykup z tegoż kredytu 
konsolidacyjnego w momencie kiedy byłaby to wartość nominalna tychże obligacji.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odnosząc się do struktury wydatków poinformowała,  
o tym, w którym z działów wykazujących duży udział w całości wydatków przyszłorocznego 
budżetu są uwzględnione inwestycje, bo one czasami powodują zawyżenie kwot  
i na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że jest wzrost wydatków w określonych działach.  
Na inwestycje w dziele 600 - Transport i łączność w zakresie drogownictwa została 
zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 1 280 404,00 zł. W dziale 700 – Gospodarka 
Mieszkaniowa na inwestycje w zakresie standaryzacji obiektu DPS w Nowym Czarnowie 
oraz w Zakładzie Psychiatryczno Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Nowym Czarnowie – 
2 400 000,00 zł. W dziale 750 – Administracja Publiczna kwota 1 580 800,00 zł została 
zaplanowana na wykup nieruchomości od Banku PKO BP S.A. oraz na wykonanie sieci 
informatycznej planowanej w związku z tym zakupem. Następnie w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie kwotę 1 100 000,00 zł przeznaczono na inwestycję w ZSP Nr 1 w Chojnie, 
natomiast w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza została zaplanowana kwota  
w wysokości 2 000 000,00 zł w związku z kontynuowaniem inwestycji w SOSW w Chojnie. 
Pani Skarbnik odnosząc się do wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie 
Powiatu Gryfińskiego poinformowała, że wysokość przyznanej subwencji oświatowej 
(18 512 676,00 zł) w połączeniu z planowanymi wydatkami, które w tym momencie stanowią 
ponad 20 500 000,00 zł powoduje, że Powiat dokłada z innych źródeł finansowania do tych 
zadań. Izabela Świderek poinformowała, że planowane na rok następny plany budżetowe 
poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego również zostały 
przedłożone Radnym. ZSP Nr 1 w Chojnie w swoim budżecie ma zaplanowane 200 000,00 zł 
na remont obiektu, jak również ZSP Nr 2 w Gryfinie ma zabezpieczone w swoim budżecie 
środki na poziomie 200 000,00 zł. Patrząc na plany budżetowe tychże jednostek należy wziąć 
pod uwagę to, że oprócz tego w budżecie są rezerwy celowe przeznaczone na korektę tych 
planów głównie z tytułu planowanych podwyżek dla nauczycieli, z tytułu odpraw 
wypłacanym pracownikom, jak również nagród jubileuszowych, a więc wypłat 
jednorazowych, które w ciągu roku przy planowaniu okazuje się, że dają znaczne kwoty. 
Planowany w roku 2009 deficyt budżetowy Powiatu Gryfińskiego, ustalany jako różnica 
planowanej wysokości dochodów i planowanej wysokości wydatków oszacowany został  
na poziomie 2 500 000,00 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowić będzie transza kredytu 
konsolidacyjnego. Skarbnik zaznaczyła, iż pomimo planowanej do uruchomienia w 2008 r. 
transzy w wysokości 8 000 000,00 zł, do listopada 2008 r. kredyt nie został uruchomiony. 
Poinformowała, że przygotowany na dzisiejsze posiedzenie materiał, stanowiący zał. nr 4  
do niniejszego protokołu, pokazuje jak kształtują się wynagrodzenia pracowników  
w Starostwie Powiatowym z zestawieniem ilości osób zatrudnionych oraz przedstawia 
informację nt. regulacji płacowych od  roku 2006. Z tegoż zestawienia wynika, że pomimo 
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dokonywanych regulacji płacowych średnie wynagrodzenie pracownika Starostwa wynosi 
2 670,00 zł brutto. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha zapytał, jakie są plany na 2009 r. 
dot. stanu zatrudnienia i wynagrodzenia. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że na 2009 r. nie przewiduje się zamian 
związanych ze stanem zatrudnienia, aczkolwiek może pojawić się taka ewentualność,  
gdyż pracownicy sami mogą się zwolnić. Odnosząc się do wysokości wynagrodzeń 
pracowników poinformowała, że planowane są podwyżki. Skarbnik poinformowała,  
że w projekcie budżetu zostały również uwzględnione środki finansowe na inwestycje ujęte  
w wieloletnich programach inwestycyjnych realizowanych w latach 2009 i kolejnych. Dodała, 
że w tymże załączniku zmienił się okres realizacji zadania dot. modernizacji DPS i Zakładu 
Psychiatrycznego Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Nowym Czarnowie (z 2008-2009  
na 2008 -2010). Skarbnik poinformowała, że po wniosku RIO została uzupełniona prognoza 
długu publicznego o już zrealizowany rok 2007. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, czy na budowę szkolnej hali sportowo-widowiskowej 
przy ZSP Nr 1 w Chojnie będą pozyskiwane środki z totalizatora sportowego.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że na to zadanie w chwili obecnej nie 
będą pozyskiwane środki finansowe z totalizatora sportowego, aczkolwiek jest przewidywane 
składanie wniosków  w miarę pojawiania się odpowiednich programów np. w ramach RPO.  
Środki ujęte w budżecie na powyższy cel zostały zaplanowane na rozpoczęcie inwestycji  
tj. na wykonanie dokumentacji technicznej. Na powyższą inwestycję jest przewidziane 
pozyskiwanie środków zewnętrznych. 
 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, że sala ta niespełnia kryteriów, aby do tego 
dofinansować, musi spełniać pewne wymagania standardowe. 
 
Radny Bogusław Kozioł odnosząc się do słów przedmówcy powiedział, że w projekcie 
budżetu widnieje zapis, mówiący o tym, że ma być budowana hala, a nie sala.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że szkolna hala sportowo-widowiskowa 
będzie budowana z myślą o młodzieży, o wykorzystywaniu obiektu na zajęcia wychowania 
fizycznego i pod tym kątem będzie wybierany projekt.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że Pan Radny ma rację, ponieważ przypomina sobie 
dyskusję nad halą, czy salą sportową w kontekście przekazania Gminie Gryfino  
do prowadzenia ZSP Nr 1 w Gryfinie. Dodał, że w trakcie pisania jakiegokolwiek projektu 
musi być wyraźne sformułowanie czy budowa dotyczy hali, czy sali. Dodał, że jeżeli chodzi  
o możliwość pozyskania środków zewnętrznych to nawet przecinek może być elementem 
decydującym, tak jak w sferze ekonomicznej wartość wyrażona w groszach. Dodał, że warto 
byłoby się zastanowić, czy uwaga Radnego Bogusława Kozioła nad odpowiednim zapisem  
w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej nie jest uzasadniona. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że planowana jest budowa sali, która 
wykorzystywana byłaby na potrzeby ZSP Nr 1 w Chojnie. Dodała, że sugerowała  
się nazewnictwem ujętym w dokumentacji technicznej, która była przedkładana. Sala  
ma spełniać takie wymagania, ażeby była w pełni wymiarowa oraz była wykorzystywana  
na potrzeby szkoły.  
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Radny Jan Podleśny dodał, że ma być pełnowymiarowa, ale również nazwa będzie istotna  
w momencie pozyskiwania środków. Jeżeli na halę zostaną pozyskane środki a na salę  
nie to nic wtedy nie ma znaczenia. 
 
Radny Piotr Waydyk powiedział, że jest sceptyczny, co do pozyskiwania środków ze źródeł 
zewnętrznych na budowę tejże hali, ponieważ śledząc RPO Województwa 
Zachodniopomorskiego są w nim przeznaczone bardzo „śmieszne” środki w zakresie 
inwestycji kultury fizycznej. Odnosząc się do totalizatora sportowego poinformował,  
że bardzo ważnym elementem jest znalezienie się na liście wojewódzkiej w ramach rozwoju 
bazy sportowej w Województwie Zachodniopomorskim. Dodał, że trzeba sobie zarezerwować 
miejsce z kilkuletnim wyprzedzeniem. Ponadto dodał, że nie wie na ile jest możliwe 
korygowanie tej listy, aby hala ta została na niej ujęta. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków 
ze źródeł zewnętrznych to nasuwa mu się PFRON.  
 
Radny Bogusław Kozioł powiedział, że Radny Piotr Waydyk jest zorientowany w sprawach 
związanych ze środkami finansowymi będącymi w budżecie Województwa. Dodał, że Radni 
z Sejmiku Wojewódzkiego mogliby w jakiś sposób wpłynąć na to, aby środków finansowych 
przeznaczonych na kulturę fizyczno było więcej, a tym samym aby takich obiektów mogło 
powstawać również więcej. Jeżeli środków tych byłoby więcej łatwiej byłoby samorządom 
gminnym, czy powiatowym wybudować obiekty, a nie tylko uruchamia się jakieś programy 
 a w sumie gmina, czy powiat musi sama dokładać do inwestycji duże środki.  
 
Radny Piotr Waydyk powiedział, że środki z RPO, które są w gestii Urzędu 
Marszałkowskiego i zostały już „przyklepane” na odpowiednie zadania, są niewielkie Każde 
województwo ukształtowało własną politykę sportową. Środki są niewielkie a na liście  
znalazły się kluczowe inwestycje jak np. hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie  
i w Szczecinie.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha zapytał, czy koncepcja hali 
widowiskowo-sportowej w Chojnie jest znana Radnym. Ponadto zapytał o całościowy 
kosztorys inwestycji.  
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że na jednym z posiedzeń Zarządu Powiatu została 
przedstawiona koncepcja hali widowiskowo-sportowej, lecz nie została ona zaakceptowana. 
W momencie, kiedy Zarząd Powiatu ją przyjmie zostanie ona przedstawiona Radnym. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha powiedział, że nie jest przeciwnikiem 
tejże inwestycji jednak decydując o budżecie Radni powinni decydować o tym, jakie i za ile 
inwestycje będą wykonywane. Radni nie powinni decydować o kwocie na rozpoczęcie 
inwestycji, nie mając wiedzy o jej całościowym  koszcie. Dodał, że rozumie, iż nie możliwe 
jest wykonanie dokładnego kosztorysu nie mając projektu, ale na bazie koncepcji można 
Radnym nakreślić koszt inwestycji.  
 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, że trzeba zabezpieczyć środki w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha zapytał o wysokość środków, jakie 
powinny zostać zabezpieczone w budżecie. 
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Radny Krzysztof Ziętek odpowiedział, że w przyszłorocznym budżecie została 
zabezpieczona kwota w wysokości 1 100 000,00 zł na koncepcje, zagospodarowanie, 
ogłoszenie przetargu. Takie inwestycje robi się nie w jednym roku ale w dwuletnim cyklu. 
 
Radny Piotr Waydyk  zapytał o przyczynę odrzucenia przez Zarząd Powiatu planu hali 
widowiskowo-sportowej w Chojnie. 
 
Radny Jan Podleśny wyjaśnił, że projekt nie spełniał wymogów funkcjonalnych  
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha powiedział, że jego zdaniem miały 
zostać wydane pieniądze na koncepcję, a przed podjęciem większych decyzji Radni powinni 
wiedzieć na co, zostaną wydatkowane. Na dzień dzisiejszy nie wie, na co będą  
one przeznaczone, co ma być wykonane w ramach tych środków tj. 1 100 000,00 zł. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że z informacji, jakie Radni uzyskali na dzisiejszym 
posiedzeniu wynika, iż jakieś działania w tym kierunku są poczynione. Dnia 18 grudnia 
odbędzie się sesja, na której będzie przyjmowany przyszłoroczny budżet, a więc na komisjach 
Radni będą mogli jeszcze dyskutować na ten temat. Dodał, że zgadza  
się z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, że w budżecie powinna zostać podana kwota  
na określony rok. 
 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, że przeznaczając środki na inwestycje w zakresie 
drogownictwa w budżecie również Radni nie mają wiedzy nt. kosztorysu, dokumentacji 
technicznej, pozwolenia na budowę, a jednak podejmują uchwałę. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha powiedział, że przetarg oczywiście,  
z tym, że robi się go na podstawie szacunku wartości zamówienia, a szacuje się na podstawie 
kosztorysu, a więc jest konkretna wartość. Hala to jest jeden obiekt, w którym trzeba wiedzieć 
co się chce zrobić. 
 
Radny Czesław Krzemiński powiedział, że w projekcie budżetu został podany dokładny 
koszt inwestycji tj. na 2009 r. w wysokości 1 100 000,00 zł oraz na 2010 r. – 400 000,00 zł. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha powiedział, że podejmując uchwałę  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 r. chciałby wiedzieć,  
na co środki zostaną przeznaczone w kontekście planowanej inwestycji i ile za te środki 
zostanie wykonanej hali. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że dla niego przygotowany przez Panią Skarbnik projekt 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 r. jest napisany w sposób zrozumiały.  
 
Zakończenie posiedzenia. 
 
 
Protokół sporządziły: 
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 Przewodniczący Komisji 
 
 Bogusław Kozioł 


