
PROTOKÓŁ NR 2/11 
Z KOMISJI BUDŻETU i GOSPODARKI  

W DNIU 31 STYCZNIA 2011 R. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30 i trwało do godz. 16.20. W posiedzeniu wzięło 
udział 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) a także: Sekretarz Powiatu Barbara 
Rawecka oraz Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty 
jednogłośnie. Na wstępie Komisja jednogłośnie powołała Wiceprzewodniczącego Komisji 
Budżetu i Gospodarki – Radnego Henryka Kaczmara, który następnie otworzył, stwierdził 
quorum i prowadził obrady. Głównym punktem posiedzenia było omówienie i wydanie opinii 
do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 oraz analiza i opiniowanie materiałów 
na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 1 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki wspólnie  

z Komisjami Stałymi Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Protokół nr 1/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.6 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/IV).  
 
- brak pytań; 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2011 r. (druk nr 2/IV); 

 
Radny Jerzy Zgoda zaproponował, aby w planie pracy komisji w miesiącach kwiecień-
czerwiec dopisać w pkt  4 – Informacja Zarządu Powiatu na temat inwestycji i remontów 
dotyczących dróg powiatowych, następujące sformułowanie „Opinia w sprawie planu 
remontów dróg powiatowych”. 

 
Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały  

wraz z proponowaną zmianą. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2011 r. (druk  
nr 3/IV); 

 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że plan kontroli Komisji Rewizyjnej powinien być bardziej 
szczegółowy, z którego wynikałyby informacje dotyczące miejsca, zakresu przeprowadzenia 
kontroli.  

 
Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Gryfinie na 2011 r. (druk nr 4/IV); 
 

Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych  
do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 5/IV); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Zarząd Powiatu zaproponował Pana 
Romana Rataja na delegata z racji odpowiedniego wykształcenia i sprawowanych czynności 
zawodowych. 
 
Wiceprzewodniczący Henryk Kaczmar powiedział, że na sesji dwóch radnych zostanie 
oddelegowanych do prac w w/w komisji. Zaproponował, aby Komisja Budżetu i Gospodarki 
przyjęła projekt uchwały bez proponowania kandydatów. Zwrot kosztów podróży będzie 
przysługiwał osobom uczestniczącym w komisji będących, spoza miasta Gryfino.  
W dotychczasowej Komisji było 13 osób, z tego 5 osób było spoza miasta Gryfino.  
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy nie lepiej było opierać się na ogólnych przepisach 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w/s sposobu ustalania 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że w starostwie i w jednostkach 
organizacyjnych powiatu zostały przyjęte niższe stawki, od tych maksymalnych podanych  
w w/w rozporządzeniu. 

 
Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad zwrotu członkom 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału  
w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych (druk nr 6/IV); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zgodnie z przepisami ustawy  
o samorządzie powiatowym zachodzi konieczność zwrotu kosztów wydatków poniesionych 
w związku z pracą w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Obejmuje on diety, koszty podróży 
a także inne udokumentowane wydatki. Dieta wynosi 1% nieprzekraczalnej wysokości diety 
przysługującej radnemu z tytułu wykonywania mandatu, czyli pełna dieta wynosi 23 zł.  
W przypadku podróży służbowej, stawka zwrotu kosztów przejazdu pojazdem 
samochodowym niebędącym własnością powiatu, zaproponowana została w projekcie 
uchwały taka, jaka jest stosowana w Starostwie Powiatowym jak i we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych powiatu, czyli 0,30 zł dla pojazdu o pojemności skokowej silnika  
do 900 cm3 oraz 0,45 zł dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.  

 
Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

Nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie 
przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia – Dolnoodrzańska 
Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 7/IV); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Powiat Gryfiński oraz 8 gmin  
z terenu powiatu – poza Gminą Trzcińsko Zdrój, a także Gmina Bielice i Kozielice z terenu 
Powiatu Pyrzyckiego przystąpiły do Stowarzyszenia Doolnnodrzańska Inicjatywa Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Powiat nie jest beneficjentem, z tytułu członkowstwa płaci corocznie 
składkę w wysokości 0,10 zł za mieszkańca z wyłączeniem miasta Gryfino i Chojna. 
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Stowarzyszenie działa w ramach Programu LEADER PLUS i przyjmuje środki z Urzędu 
Marszałkowskiego. Środki przeznaczane są na rozwój obszarów wiejskich, dotyczy  
to zarówno miejscowości wiejskich jak i miast do 5 000 mieszkańców. Istnieje możliwość 
pozyskania dużych środków na inwestycje, remonty. Środki finansowe będą również 
przeznaczone dla przedsiębiorców. Pierwszym przedstawicielem Powiatu w Stowarzyszeniu 
DIROW była pracownica Starostwa Powiatowego Pani Magdalena Pieczyńska, drugim 
przedstawicielem był Radny Piotr Waydyk. Obecnie jest wakat. Komisja Spraw Społecznych 
zaproponowała na przedstawiciela Starostę Gryfińskiego Pana Wojciecha Konarskiego.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że zarówno do tego Stowarzyszenia jak i do Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania powinni zostać wytypowani członkowie Zarządu 
Powiatu. Zaproponował, aby Pan Starosta wytypował kandydata.  
 
Radny Ryszard Niedźwiecki zaproponował kandydaturę Starosty Gryfińskiego Wojciecha 
Konarskiego. 
 
Wiceprzewodniczący Henryk Kaczmar zgłosił kandydaturę Starosty Gryfińskiego 
Wojciecha Konarskiego na przedstawiciela do Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa 
Obszarów Wiejskich. Propozycję komisja przyjęła jednogłośnie. 
  

Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Propozycja: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru delegata  

do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (druk nr 8/IV); 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Starosta zaproponował kandydaturę 
Radnej Ewy Dudar, która wyraziła zgodę. 
 
Wiceprzewodniczący Henryk Kaczmar zaproponował kandydaturę Radnej Pani Ewy Dudar 
na delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, którą to członkowie 
komisji przyjęli jednogłośnie. 
 

Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
Propozycja: Radna Ewa Dudar.  

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie kolejnych umów najmu i umowy dzierżawy, której przedmiotem jest 
część tej samej nieruchomości (druk nr 9/IV);  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zgodnie z przepisami  
w przypadku gdy po upływie umowy zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają 
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady 
Powiatu. Uzasadnienie do niniejszego projektu uchwały szczegółowo przedstawia 
dotychczasowych najemców garaży, lokali użytkowych oraz sal dydaktycznych.  
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy powierzchnie garaży są przeznaczone na sprzedaż. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała przecząco i dodała, że znajdują  
się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.  
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Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Na posiedzenie przybyła Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość (druk nr 10/IV);  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że nieruchomość zabudowana  
to budynek po Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej. 
Sekretarz Powiatu dodała, że docelowo planowane jest w to miejsce przeniesienie zakładu 
opiekuńczo-leczniczego jak również administracji Spółki. Wówczas nastąpiłoby 
„rozluźnienie” w budynku, gdzie obecnie mieści się ZOL. Prezes Spółki wstąpił z wnioskiem 
o przedłużenie umowy użyczenia w/w nieruchomości, uzasadniając go rozpoczęciem procesu 
inwestycyjnego. 

 
Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Ad.4 Omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że wraz z materiałami sesyjnymi zostały 
radnym przedłożone propozycje zmian do projektu budżetu przedkładanego w listopadzie 
2010 r., zarówno w części opisowej jak i tabelarycznej. Zmiany w pierwszej części 
opracowania zostały podzielone na zmiany w zakresie dochodów i wydatków. Zmiany 
wynikają z faktu, iż w grudniu 2010 r. zostało opublikowane i podpisane zmienione 
Rozporządzenie Ministra Finansów w/s szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które  
 ma zastosowanie do planowania budżetu na rok 2011. Z tego powodu zostały 
przekwalifikowane niektóre ze środków ujęte w I wersji projektu budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2011 i na tamten czas obowiązujący. W chwili obecnej zachodzi 
konieczność dostosowania paragrafów do nowych wytycznych. Zmiany w zakresie dochodów 
w dwóch pierwszych pozycjach wynikają z tego tytułu. Jeżeli chodzi o inne zmiany  
w zakresie dochodów, to zostały włączone takie kategorie dochodów, które pierwotnie  
nie miały podstawy prawnej do włączenia w budżecie. Złożone wnioski  
o dofinansowanie zewnętrzne nie przeszły oceny bądź nie została podpisana umowa  
lub w inny sposób nie zostały zatwierdzone do realizacji. W chwili obecnej są podstawy  
do włączenia takowych środków finansowych. Włączony został do budżetu program 
„Minimalizacja wykluczenia społecznego” realizowany we współpracy z gminami przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na kwotę 1 605 267 zł. Ponadto zostały 
włączone środki w kwocie 10 000 zł z tytułu objęcia Powiatu Gryfińskiego Planem B. 
Zwiększono również dochody z tytułów, których analiza realizacji w 2010 r. dała podstawy 
do zwiększenia kwot w roku bieżącym. W wyniku dokonanych zmian planowane na 2011 r. 
dochody wynoszą 68 288 070,39 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę  
62 114 670,39 zł, a dochody majątkowe kwotę 6 173 400 zł.  
Odnosząc się do strony wydatkowej Skarbnik poinformowała, że zmiany w przepisach 
prawnych, włączenie po stronie dochodów określonych kwot i ich rozdysponowanie  
po stronie wydatkowej, jak również przekwalifikowanie niektórych z wydatków, mają 
związek z realizacją zadań w 2010 r. i ich kontynuacją w roku 2011. W wyniku  
tak dokonanych zmian wydatki w chwili obecnej stanowią kwotę 70 088 070,39 zł, z czego 
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wydatki bieżące stanowią kwotę 58 184 609,39 zł, a wydatki majątkowe – 11 903 461,00 zł. 
Wydatki bieżące związane są z dotacjami bieżącymi, z bieżącym funkcjonowaniem jednostek 
organizacyjnych powiatu, z funkcjonowaniem rady powiatu, z wynagrodzeniami 
pracowników. Natomiast wydatki majątkowe podobnie, jak dochody mają związek  
z inwestycjami realizowanymi i planowanymi do realizacji w roku bieżącym. Planowany 
deficyt budżetowy został ustalony jako deficyt w wysokości 1 800 000,00 zł. Źródłem jego 
sfinansowania będzie nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki. Planowany wynik 
operacyjny stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 3 930 061,00 zł. Ustawa o finansach 
publicznych po raz pierwszy w roku 2011 nakazuje równoważyć budżet w sferze bieżącej,  
a więc dochody o charakterze bieżącym muszą być, co najmniej równe wydatkom  
o charakterze bieżącym. W przypadku gdyby nie udało się zrównoważyć sfery bieżącej,  
to Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydałaby negatywną opinię, natomiast Rada 
Powiatu nie miałaby możliwości uchwalenia takiego budżetu.  
Przechodząc do omawiania struktury dochodów Skarbnik poinformowała, że ustawa  
o finansach publicznych grupuje dochody w trzech kategoriach. Są to dochody własne 
przypisane wprost Powiatowi ustawą merytoryczną, jak również ustawami szczegółowymi. 
Dochody własne stanowią 39 % całości planowanych dochodów. Następną kategorię 
dochodów stanowią dotacje, które są przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej lub na dofinansowanie, czy współfinansowanie zadań własnych z budżetu 
centralnego. Trzecią grupę dochodów stanowi subwencja dzielona na trzy części. Każda  
z części ustalana jest centralnie i przesyłana do jednostki samorządowej w 12 równych 
transzach, za wyjątkiem subwencji oświatowej, która przesyłana jest w 13 transzach. 
Skarbnik dodała, że dochody własne zostały szczegółowo przedstawione w części opisowej  
i w razie pojawiania się pytań udzieli na nie odpowiedzi. Odnosząc się do dotacji wyjaśniła, 
że Powiat nie ma faktycznej ingerencji w dotacje, natomiast ma obowiązek je realizować, 
ściśle przestrzegając celu, jaki przyświeca każdej z dotacji, jak również musi zachować 
szczególne zasady zarówno wydatkowania, jak później rozliczania się z tych środków,  
są to tzw. środki znaczone. Przechodząc do omawiania subwencji oświatowej Skarbnik 
wskazała, że Powiat nie ma możliwości bezpośredniego wpływu na wysokość subwencji. 
Oczywiście można mówić o pośrednim wpływie poprzez ilość uczniów w szkołach 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat, czy też analizowanie stopni awansu 
zawodowego nauczycieli. Natomiast de facto inne wskaźniki, czy też wagi przypisane 
poszczególnym uczniom są centralnie ustalane i nie ma bezpośredniego wpływu na tą część 
dochodów. 
Odnosząc się do wydatków majątkowych poinformowała, że planowane do realizacji  
w 2011 r. dotyczą inwestycji z zakresu drogownictwa związanych z budową i modernizacją 
dróg powiatowych współfinansowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, budową 
ciągów pieszych, budową kanalizacji burzowej -  ul. Jagiellońska w Chojnie. Ponadto jest 
rozpoczęta i kontynuowana inwestycja na drodze Bartkowo-Gajki, która zakończona będzie  
w roku bieżącym. Oprócz inwestycji drogowych planowane jest dostosowanie zakupionej 
nieruchomości przy ul. 11 Listopada na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego, zapłaty raty rocznej z tytułu zakupionej nieruchomości  
przy ul. 11 Listopada. Planowana jest również kompleksowa inwestycja – modernizacja 
obiektu Zespołu Szkół Specjalnych na potrzeby placówki i Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie. Natomiast w związku ze zmianą sytuacji finansowej na rynku pracy będzie  
ona ograniczona i zmiany w tym zakresie zostaną Radnym przedstawione w kwietniu. 
Inwestycja ta nie zostanie zaniechana, zostanie ona rozpoczęta, a cały cykl inwestycyjny 
zostanie wydłużony w czasie. Oprócz tego planowana jest do zakończenia modernizacja sieci 
ciepłowniczej w DPS w Dębcach. Planowane są również budowy boisk sportowych  
przy ZSP Nr 1 i 2 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.  



 6

W budżecie Powiatu Gryfińskiego tworzy się rezerwę ogólną ograniczając jej wysokość  
do 1% wydatków budżetu jst i na 2011 r. mieszcząc się w ramach ustawowych rezerwa 
wynosi 191 790,71 zł. Ponadto tworzy się rezerwę celową, której wysokość nie może 
przekroczyć do 5% wydatków budżetu jst. W przypadku Powiatu również mieszczą  
się w granicach przewidzianych ustawą. Rezerwa celowa przeznaczana jest na zadania  
z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwa ta jest obligatoryjna, ustawa zakreśla również jej 
wysokość i sposób wyliczenia. Dwie z pozostałych rezerw celowych związane  
są ze wzrostem wynagrodzeń oraz z wypłatą jednorazową dla pracowników jednostek  
i placówek oświatowych, tj. odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych. Struktura 
wydatków została przedstawiona w części opisowej w tablicy 4. Jeżeli chodzi o stronę 
wydatkową to największe znaczenie mają zadania z zakresu oświaty, przy czym oświata jest 
tutaj rozumiana, jako wydatki zaplanowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie a także  
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Oba działy są ściśle związane z zadaniami 
realizowanymi przez jednostki i placówki oświatowe. Skarbnik dodała, że oprócz 
przychodów budżetowych pochodzących z nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków 
będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym, występują również 
rozchody budżetowe związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych  
w kwocie 1 200 000,00 zł oraz wykupem wyemitowanych w latach 2004-2005 obligacji  
w wysokości 700 000,00 zł. 
 
Przechodząc do omówienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 
2011-2039 Skarbnik wyjaśniła, że długi okres wynika stąd, iż kwoty uwzględnione w WPF  
na rok 2011 muszą być spójne i kontatybilne z budżetem. Dodała, że można oszacować 
kształtowanie się pewnych zjawisk w okresie trzech lat, jednak nie jest to tak naprawdę 
możliwe w okresie 30-letnim. Ustawa o finansach publicznych mówi o tym, że Wieloletnia 
Prognoza Finansowa powinna być przygotowana na taki okres, w jakim będą spłacane 
zaciągnięte zobowiązania. Termin zaciągniętego w 2007 r. kredytu konsolidacyjnego upływa 
właśnie w 2039 r. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wskazane w tabeli 
wynikające wprost z budżetu wielkości uzupełnione o wskaźniki zadłużenia. Ponadto  
są również przedstawione planowane zadania do realizacji w poszczególnych latach,  
z podziałem na zadania bieżące, inwestycyjne. Od roku 2011 każda zmiana uchwały 
budżetowej, która będzie zmieniała główne kategorie dochodów, wydatków czy zadań 
inwestycyjnych będzie musiała mieć swoje odzwierciedlenie w uchwale dot. Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Będą równolegle dokonywane dwie zmiany, ponieważ dokumenty 
muszą być ze sobą kontatybilne.  
 
Odnosząc się dodatkowo do budżetu Skarbnik dodała, że oprócz części opisowej wszelkie 
wielkości zostały uwzględnione w części tabelarycznej. Zostały przedstawione również 
dotacje pochodzące z budżetu Powiatu Gryfińskiego i planowane do rozdysponowania  
ze wskazaniem poszczególnych podmiotów uprawnionych do ich uzyskania, czy też kategorie 
zadań, które mogą być objęte takimi dotacjami.  
 
Radny Jerzy Zgoda odnosząc się do planowanych wydatków budżetowych zapytał o zakup 
samochodu osobowego. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że jest planowany zakup osobowego 
samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego, głównie z tego powodu,  
że obecne samochody wymagają coraz większych napraw. Kupno samochodu planowane jest 
do kwoty 100 000 zł.  
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Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koła w Gryfinie zwracało się do Zarządu Powiatu z prośbą wsparcia 
finansowego na zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych na terapie  
i rehabilitacje do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie. Dodał, że zajęcia te cieszyły  
się ogromnym zainteresowaniem w Gminie Banie. Jednak ze względu na brak środku 
transportu wielu osobom zostało uniemożliwione korzystanie z rehabilitacji.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że było przedstawione stanowisko  
Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, która ściśle współpracuje 
z tą placówką. Powiat Gryfiński dofinansowuje funkcjonowanie Stowarzyszenia  
i na Zarządzie była ta sprawa analizowana.  
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy Stowarzyszenie ma przekazywane środki na ściśle 
określone cele, czy mogą nimi samodzielnie dysponować. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że przekazywane są środki  
do ich dyspozycji. Proces rozliczeniowy Stowarzyszenia z dotacji następuje po zakończeniu 
okresu, przedstawiając w okresach półrocznych raport z działalności.  
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy byłaby możliwość, aby Stowarzyszenie z dotacji 
przeznaczyło 20 000 zł na zakup samochodu.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że byłaby raczej taka możliwość.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Stowarzyszenie działa na terenie 
Gminy Gryfino i Banie. Na południu Powiatu działa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” i są to Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie.  
 
Radny Jerzy Zgoda odnosząc się do zadań inwestycyjnych zapytał, czy jest możliwość 
włączenia do budżetu zadania dot. przebudowy drogi powiatowej na odc. Trzcińsko Zdrój-
Warnice, pomimo tego, że nie ma jeszcze przyznanych środków, a zadanie widnieje na liście 
rezerwowej Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Dodał,  
że z doświadczenia wie, że rzadko inwestycje później wracają. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że środki finansowe są zaplanowane. 
Pomiędzy pierwszym projektem budżetu a tym zmienionym, jeżeli chodzi o część 
tabelaryczną, to nie wszystkie inwestycje zostały tak szczegółowo wypisane. 
 
Radny Jerzy Zgoda odnosząc się do wprowadzonej zmiany w zakresie dochodów dot. 
porozumienia z gminą Trzcińsko – Zdrój powiedział, że będąc na ostatniej sesji  
w Trzcińsku Zdrój rozmawiał z radnymi, którzy apelują o ujęcie tej drogi. Szkoda środków 
finansowych na remont pobocza, wyrzucając 20 000-30 000 zł co dwa lata. 
 
Wiceprzewodniczący Henryk Kaczmar zapytał, o jaki chodzi odcinek drogi. 
 
Radny Jerzy Zgoda odpowiedział, że chodzi o drogę Trzcińsko Zdrój – Babin. Jest to droga 
łącząca Dębno i Trzcińsko Zdrój. Droga jest często uczęszczana.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że oczekuje się na to, czy znajdą  
się środki finansowe. Może okazać się taka sytuacja, że z tzw. schetynówki zostanie 
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zaproponowane dofinansowanie w wysokości mniejszej niż 50%, to wówczas złoży się ten 
projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.  
 
Radny Jerzy Zgoda zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik o wpisanie w budżet inwestycji 
dot. Trzcińska Zdrój-Warnice.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że kwota 1 700 000 zł została zwiększona 
na zadania inwestycyjne w Wydziale Zarządzania Drogami w paragrafie 600 – Transport  
i łączność. 
 
Wiceprzewodniczący Henryk Kaczmar zapytał o współudział gminy Trzcińsko Zdrój. 
 
Radny Jerzy Zgoda odpowiedział, że wynosi on 400 000 zł. Dodał, że ma deklarację 
burmistrza. Ponadto zapytał o zakres inwestycji ponoszonych przez stowarzyszenia 
prowadzone przez domy pomocy społecznej. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że zgodnie z umową stowarzyszenia 
nie finansują inwestycji. Jest to majątek Powiatu, natomiast zadanie jest zlecone 
stowarzyszeniu. Koszty bieżących remontów ponoszą stowarzyszenia, natomiast te mające 
charakter inwestycyjny np. modernizacja sieci ciepłowniczej w Dębcach leży po stronie 
Powiatu. Ponadto zadania inwestycyjne były finansowane i współfinansowane  
w Stowarzyszeniach w Trzcińsku Zdroju jak również w Moryniu. 
 
Wiceprzewodniczący Henryk Kaczmar powiedział, że nie można zaniechać 
dofinansowywania Stowarzyszeń, ponieważ w dalszym ciągu majątek jest Powiatu.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w momencie, kiedy Stowarzyszenie 
zaprzestałoby realizacji zadania majątek powraca do Powiatu. 
 
Ad.5 Opinia dotycząca projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011. 
 
Członkowie Komisji zgodnie z Uchwałą Nr IX/86/2003 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  
oraz uwzględniając: 

 Uchwałę Nr CXXXV/390/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii  
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok; 

  Uchwałę Nr CXXXV/391/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii  
o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Gryfińskiego w 2011 
roku; 

 Uchwałę Nr CXXXV/392/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii  
o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Gryfińskiego,  

wypracowali pozytywną opinię do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011  
(4 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 
 

Pozytywna opinia Komisji Budżetu i Gospodarki do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na rok 2011, stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Ad.6 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie - 

c.d. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 (druk nr 11/IV); 

 
Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2039 (druk nr 12/IV);  
 
Skarbik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że prognoza finansowa w części 
prognostycznej stanowiła część budżetu. Obecnie prognoza jest podejmowana odrębnym 
projektem uchwały i jest uzupełniona o te zadania, które niegdyś były ujęte tylko  
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, a teraz o zadania pokazywane, jako zadania 
majątkowe i bieżące do realizacji w poszczególnych latach. Skarbnik dodała, że zadania 
wpisywane są do budżetu w momencie, kiedy jest podstawa prawna do ich włączenia.  
 

Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.7 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy prace remontowe nawierzchni dróg powiatowych po zimie 
zostały już rozpoczęte.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że przetarg na bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych został ogłoszony. W momencie rozstrzygnięcia przetargu i dogodnych 
warunków atmosferycznych przystąpi się do prac remontowych. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.20. 
 
 
Po odsłuchania nagrania protokół sporządziła: 

 
Magdalena Romankiewicz 

 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 Rafał Mucha 


