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PROTOKÓŁ NR 6/11 
 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI 

w dniu 6.06.2011 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.40 i trwało do 16.55 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Naczelnik 
Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek, Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha, Główny Księgowy 
SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie Jadwiga 
Rogaczewska, Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko, Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik-Śmiałkowska, Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. Na wstępie Komisja jednogłośnie powołała 
Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki – Radnego Henryka Kaczmara, który 
następnie otworzył, stwierdził quorum i poprowadził obrady. Głównym punktem posiedzenia 
było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na VI sesję Rady Powiatu 
w Gryfinie oraz ocena z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I kwartał roku 2011.  
 
Porządek obrad 6 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony i stanowi 
zał. nr 2. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 4 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 

Protokół z 4 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.5 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek zwrotu 
kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu (druk nr 2/VI);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że projekt uchwały na ostatniej sesji 
został zdjęty z porządku obrad, ponieważ Zarząd chciał przyjrzeć się, jak zaproponowane 
stawki odnoszą się do średniego zużycia paliwa. Stawki zaproponowane są mniejsze od 
ustawowych, natomiast zdaniem Zarządu są one adekwatne do faktycznego 
zrekompensowania zwrotu kosztów podróży. Najtańszym środkiem lokomocji powinien być 
PKS lub PKP, natomiast wiadomym jest, jak to wygląda.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że jego zdaniem należało pozostawić stawki zwrotu 
kosztów podróży służbowej radnym zgodnie ze stawkami ministerialnymi podanymi  
w Rozporządzeniu. Natomiast, jeżeli Zarząd uważa, iż powinno być to w taki sposób 
wyliczone to nie ma problemu. Tych wyjazdów nie ma raczej dużo, aby poświęcać na tę 
sprawę wiele czasu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że takie same stawki dotyczą 
pracowników w Starostwie Powiatowym jak również wszystkich pracowników w jednostkach 
organizacyjnych. Zarząd chciałby mieć to ujednolicone. 
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Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. 
 

Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 

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

na zawarcie kolejnych umów najmu i umów dzierżawy, których przedmiotem jest 
część tej samej nieruchomości (druk nr 3/VI);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

na zniesienie współwłasności nieruchomości oraz ustanowienie służebności (druk  
nr 4/VI);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

na zawarcie na okres 30 lat, w drodze bezprzetargowej, umów dzierżawy 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem  
na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (druk  
nr 5/VI);  

 
Radny Jerzy Zgoda zapytał o powód tak długiego okresu dzierżawy. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że obecnie jest to Spółka Powiatu. 
Zarząd uważa, że należy dać Spółce stabilizację. Okres 30 lat wynikł z tego, iż podobna 
Spółka, aczkolwiek nie Spółka Powiatu tylko z obcym udziałowcem, tj. Szpital w Kamieniu 
Pomorskim został wydzierżawiony na okres 30 lat, natomiast Szpital w Piasecznie na 25 lat. 
Próbujemy się porównywać, aby być konkurencyjni. Zarząd chciałby mieć umowę dzierżawy 
zawartą na dłuższy okres czasu, ponieważ chce pozyskać inwestora zewnętrznego  
do przeprowadzenia daleko idących zmian w infrastrukturze szpitalnej. Starosta 
poinformował, że stawiane są pytania o majątek Spółki, natomiast wiadomym jest, że Spółka 
nie ma majątku oraz o to, jakie są gwarancje inwestowania. Kontynuując dodał, że przy 
założeniu, że może powstanie zgodnie z koncepcją dodatkowe skrzydło w Szpitalu, 
wiadomym jest, że nie będzie to kosztowało 1 000 000,00 zł, tylko prawdopodobnie 
10 000 000,00-12 000 000,00 zł. Biorąc pod uwagę stopę zwrotu 10 000 000,00 zł przy 
rentowności, jaka jest w Szpitalu, to 30 letni okres wydaje się być okresem, który faktycznie 
będzie wyglądał poważnie, aby zainteresował się podmiot zewnętrzny. Zaznaczył, że mowa 
jest o inwestorach branżowych. Faktem jest, że Zarząd przeprowadzał rozmowy z dwoma 
firmami. Jedną z nich jest spółka giełdowa działająca w Szczecinie. Druga firma z siedzibą  
w Zurychu ma potężny kapitał, która w rezultacie zawiaduje 46 szpitalami. Zarząd uważa,  
że okres 30 lat nie powinien być zagrożeniem. W umowie muszą być odpowiednio zawarte 
klauzule. Pierwsze podziękowanie jest wtedy, kiedy prowadzona jest działalność medyczna. 
Chodzi o stabilizację inwestycji dla partnerów. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz zapytał, na jakie obiekty ma zostać zawarta umowa dzierżawy 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na nieruchomość zabudowaną 
położną przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie, na nieruchomość zabudowaną przy  
ul. Niepodległości 39 oraz na nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie ewidencyjnym 
Pniewo. Niniejszy projekt uchwały nie dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Armii 
Krajowej w Gryfinie. Jeżeli zostanie wykonana inwestycja przy ul. Armii Krajowej  
to w przyszłości musiałaby zostać podjęta nowa uchwała w tej materii.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że jest „za”, jeżeli chodzi o cele prywatyzacyjne. Dodał,  
że niemożliwy jest zwrot kapitału przez okres 10 lat. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nadzieja jest dosyć ważna. Gdyby 
weszłaby grupa zagraniczna, to z tego tytułu byłoby wiele korzyści dla mieszkańców powiatu 
w zakresie medycznym. Wówczas byłaby możliwość leczenia skomplikowanych stanów 
również za granicą. Rozmowy z firmą szwajcarską odbywały się dwa tygodnie temu, 
natomiast 16 czerwca ma badać Szpital pod względem ekonomicznym.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 

Na posiedzenie przybyła Główny Księgowy SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie Jadwiga Rogaczewska. 

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

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w likwidacji w Nowym Czarnowie  
za okres 08.07.- 31.12.2010 r. (druk nr 6/VI);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zgodnie z ustawą o rachunkowości 
sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w likwidacji w Nowym Czarnowie podlega 
zatwierdzeniu przez Radę Powiatu. Dodał, że na sesje zostały przygotowane dwa projekty 
uchwały w tym zakresie. Z dniem 31.12.2010 r. została zamknięta działalność medyczna 
Zakładu, natomiast z powodów obiektywnych wynikających z przejmowania kontraktu trzeba 
było przedłużyć o 3 miesiące zamknięcie finansowe. W związku z tym, zostały przedłożone 
dwa sprawozdania finansowe do zatwierdzenia. Starosta poinformował, że likwidację  
na dzień 31.12.2010 r. zakończono zyskiem. W okresie 3 miesięcznym powstały koszty, które 
wynikały z braku przychodów. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał o ruchy kadrowe. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że odbyło się to zgodnie z uchwałą, 
tzn. była likwidacja Zakładu i wszystkie osoby przeszły. Zostały przyjęte na takich 
warunkach, na jakich odeszły. Jedyną osobą, która nie przeszła była Pani Dyrektor,  
ale wynikało to z wcześniejszego zwolnienia oraz jedna osoba sama zrezygnowała. Nikt  
z samego tytułu likwidacji nie stracił pracy. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w likwidacji w Nowym Czarnowie  
za okres 01.01. - 31.03.2011 r. (druk nr 7/VI);  

 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, z czego wynikały umorzenia. 

 
Główny Księgowy SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie Jadwiga Rogaczewska odpowiedziała, że są to umorzenia majątku trwałego. 
Dodała, że sprawozdanie wykazuje tylko i wyłącznie należności od pacjentów, które zostały 
przekazane do Kancelarii Prawnej w Szczecinie celem windykacji, jak również należność 
wynikająca z nadpłaty za usługi przejęte od Firmy z Gdyni przez Szpital Powiatowy  
w Gryfinie, dla którego firma faktycznie świadczyła usługi. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuściła Główny Księgowy SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy w Nowym Czarnowie Jadwiga Rogaczewska. 
 

Na posiedzenie przybył Inspektor-Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji 
Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie (druk nr 8/VI);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Rada Powiatu wydaje opinię, która 
nie jest wiążąca. Dodał, że jest to podstawowa opieka zdrowotna będąca w strukturach 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który najprawdopodobniej stwierdził,  
że mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego np. marynarze korzystają ze świadczeń Zakładu  
i dlatego zwrócił się do Rady, celem zaopiniowania projektu uchwały. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuścił Inspektor-Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko. 
 

Na posiedzenie przybyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na zadania realizowane w 2011 r. (druk nr 9VI);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Radnym została przedłożona  
II wersja projektu uchwały, ponieważ wcześniej Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie  
nie wystąpił z wnioskiem o finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy  
na rzecz osób niepełnosprawnych.  
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 
Nowicka powiedziała, że Zarząd PFRON dokonał podziału dodatkowej kwoty przeznaczonej 
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na zadania samorządów powiatowych. Wysokość środków przypadająca dla Powiatu 
Gryfińskiego została zwiększona o kwotę 178 709,00 zł. Przyznaną kwotę proponuje się 
podzielić na trzy zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych. Dodała, że zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
środki zostaną przeznaczone na staże i prace interwencyjne dla osób niepełnosprawnych.  
 
Radny Jerzy Zgoda odnosząc się do § 1 pkt 1 projektu uchwały „dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych”, zapytał czy są to tylko i wyłącznie osoby fizyczne,  
czy również jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić z wnioskiem.  
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 
Nowicka odpowiedziała, że również j.s.t. mogą wystąpić z wnioskiem, przygotować 
stosowny kosztorys. Dofinansowania jest 80%, natomiast 20 % stanowi udział własny, 
udokumentowany przez tego, który otrzymuje dofinansowanie.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 

 
Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

Marianna Kołodziejska – Nowicka. 
 

Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu  
Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat  

za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 10/VI);  

 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik-Śmiałkowska 
powiedziała, że dotychczas było tak, że stawki ustalane były, co 3 lata. Obecnie ustawodawca 
zażyczył sobie, że Rada Powiatu corocznie będzie podejmować taką uchwałę i podał 
maksymalne stawki, których nie można przekroczyć, zmieniana będzie tylko waloryzacja. 
Maksymalne stawki zostały przyjęte w porozumieniu z sąsiednimi powiatami,  
aby obowiązywały wszędzie na tym samym poziomie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu  
Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 
Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
im. Mieszka I w Chojnie, ul. Podmurze 4 (druk nr 10a/VI);  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zwrócił  
się z wnioskiem o utworzenie zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodach kucharz 
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małej gastronomii oraz malarz tapeciarz. Jest to rozszerzenie oferty edukacyjnej szkole oraz 
zapewnienie kontynuacji nauki. Obecnie 11 absolwentów jest zainteresowanych nauką w tych 
kierunkach 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
zacznie funkcjonować od 1 września br. Dodał, że jednym z celów jest to, aby dzieci po 
szkole, bo na terenie Powiatu nie ma obecnie szkoły o takim profilu, próbowały nabywać 
zawód. Jedną sprawą jest wyjście ku potrzebom dzieci, natomiast druga dotyczy zwiększania 
godzin dla nauczycieli z uwagi na to, że demografia jest taka, a nie inna.  
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał o opiekuna w kontekście nauki zawodu. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie jest kadra 
wykwalifikowana, mająca uprawnienia. Dodała, że będą dostosowane dwie pracownie. Jeżeli 
chodzi o zawód kucharza małej gastronomii, to w internacie jest dobrze urządzona kuchnia, 
natomiast do zwodu malarz-tapeciaż ma być przygotowana pracownia. W przypadku gdyby 
Dyrektor nie zdążył, to zajęcia odbywałyby się również w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Dyrektor Ośrodka składa wniosek  
do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie pracowni. Dodał,  
że w związku z rozszerzaniem oferty edukacyjnej, Zarząd rozważa możliwość utworzenia 
zawodu „ogrodnika”. Przede wszystkim po to, aby stwarzać dla tych osób możliwość 
znalezienia pracy. W SOSW w Chojnie jest 60 dzieci, podobnie jak w Zespole Szkół 
Specjalnych w Gryfinie. Prawda jest taka, że 30 dzieci z placówki w Gryfinie powinno trafić 
do Chojny. Nie jest to łatwo zrobić, ponieważ są to dzieci wymagające specjalnej opieki. 
Niby jest internat, ale nikt nie będzie robił rewolucji. W związku z tym postanowiono, 
że placówka w Gryfinie będzie jak gdyby wygaszana. Jednak z wygaszaniem również nie jest 
prosta sprawa. Oczywiście nie ma naborów, ale Rady Pedagogiczne swoją mocą mogą 
przedłużać edukację do 25 r.ż. To nawet jest lepiej, jeżeli mają taką możliwość, żeby dzieci 
uzyskiwały kolejne umiejętności. Tak to po prostu wygląda. 
  
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że ma wszystkie wymagane dokumenty, Dyrektor wystąpił również z prośbą  
o wydanie opinii do Powiatowej Rady do Spraw Zatrudnienia, którą wydała pozytywnie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia trybu prac  

nad projektem uchwały budżetowej (druk nr 11/VI);  
 

 Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że proponowany Radnym projekt 
uchwały jest wynikiem zmian w obowiązujących przepisach prawnych. Poprzednia uchwała  
o podobnej treści była podjęta w 2003 r. Z uwagi na zmiany, głównie terminów jak również 
procedur wynikających z całej procedury planistycznej. Projekt uchwały określa  
w szczególności: wymaganą szczegółowość projektu budżetu, terminy obowiązujące w toku 
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prac nad projektem oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które 
Zarząd przedłoży Radzie wraz z projektem uchwały budżetowej. Szczegółowy harmonogram 
prac budżetowych stanowi załącznik do niniejszego projektu uchwały.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2011 rok (druk nr 12/VI);  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odnosząc się do strony dochodowej powiedziała,  
że proponowane zmiany w projekcie uchwały dotyczą zwiększenia środków, które stanowią 
dotacje innych powiatów, a są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków 
z tychże powiatów w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego, jest to 
kwota 4 000,00 zł. Drugą znaczącą kwotą, jeżeli chodzi o wzrost dochodów stanowią środki 
przekazywane zgodnie z algorytmem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zwiększenie 
dotyczy kwoty 364 800 000, 00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej. Inne z kwot dochodów wynikają z otrzymanego odszkodowania za zniszczenie 
mienia, dotyczy to działu – Oświaty i Wychowania, jak również darowizny pozyskanej przez 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. Dodała, że zmniejszenia 
dochodów wynikają głównie z korekty subwencji oświatowej przeznaczonej dla Powiatu 
Gryfińskiego. Kwota zmniejszenia wynosi 117 495 000,00 zł, a wynika z ostatecznego 
wyliczenia, jakie Ministerstwo przesyła i zgodnie z nim należy dokonać dostosowania kwot 
zawartych w zawiadomieniu i budżecie Powiatu. Ponadto o 24, 00 zł została zmniejszona 
subwencja w części równoważącej. Trzecia z kwot zmniejszenia dochodów tj. 475, 39 zł 
wynika z całkowitego zakończenia i rozliczenia projektu „Wizyta przygotowawcza na 
Malcie” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Jeżeli 
chodzi o wydatki, to ich zmiany mają związek z wprowadzonymi kwotami po stronie 
dochodów, jak również zostały dokonane przesunięcia zgodnie z wnioskami składanymi 
przez poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych wewnątrz planu między 
działami. Dodała, że zostały włączone środki na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków 
znajdujących się poza Powiatem Gryfińskim. Zostały zaplanowane środki finansowe  
na zadanie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”  
w Mieszkowicach. Szczegółowe zmiany zostały wykazane w załącznikach do projektu 
uchwały, dotyczą one strony dochodowej, wydatkowej, jak również obrazują dotacje 
udzielane z budżetu Powiatu Gryfińskiego dostosowując kwoty do rzeczywistych kwot po 
dokonanych zmianach.  
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy rezerwy celowe i ogólne w kwocie 104 289,67 zł mają już 
jakieś przeznaczenie. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że rezerwa celowa została zwiększona, 
ponieważ poprzednio Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty na wydatki 
remontowe wykonywane w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 
Były one zaplanowane z rezerwy, natomiast teraz nastąpiło jak gdyby cofnięcie środków  
na tą samą rezerwę. Dodała, że ustawa nakazuje utrzymywanie rezerwy ogólnej od 0,1 %  
do 1%.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że każdy samorząd korzysta z rezerwy 
ogólnej. Może się okazać, że w danej jednostce realizowany jest projekt unijny i ktoś nie 
przekazuje pieniędzy, wtedy Zarząd - jeżeli jednostka nie ma w swoim budżecie, musi 
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dołożyć rezerwy środki, a potem środki są zwracane do Powiatu. Odnosząc się do rezerwy 
celowej budżetu poinformował, że uchwalając plany finansowe szkół, Powiat  
po swojej stronie zatrzymuje przewidywane wzrosty wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe  
i odprawy, aby faktycznie działać wtedy, kiedy należy.  
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy w porównaniu do poprzednich lat subwencja oświatowa  
nie została mocno obcięta. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Powiatowi udało się poprzez 
połączenia. Sytuacja została ustabilizowana, aczkolwiek widać, że w kolejnym roku może być 
trochę inaczej. Zaczyna wędrować niż z gimnazjum. Dodał, że ok. 30% uczniów wybierało 
naukę w Szczecinie. Jeżeli będzie źle na rynku i rodziców nie będzie stać na posyłanie dzieci  
do szkół w Szczecinie, to rolą Powiatu jest zwiększanie atrakcyjności szkół, dla których jest 
organem prowadzącym, poprzez wykonywanie remontów. Zarząd będzie podejmował 
decyzję o dofinansowaniu w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 2 w Gryfinie,  
co do wyposażenia pracowni elektrycznej.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2010 rok 
(druk nr 13/VI);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że Radnym zostało przedłożone zarówno 
sprowadzanie z wykonania budżetu, jak również sprawozdanie finansowe Powiatu 
Gryfińskiego za 2010 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu było omawiane. Nowe wymogi 
w zakresie zatwierdzania rocznego wykonania wymuszają zatwierdzenie przez Radę Powiatu 
sprawozdania finansowego. W przypadku Powiatu nie podlega ono obligatoryjnemu badaniu 
przez podmiot zewnętrzny.  

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2010 rok (druk nr 14/VI); 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Henryk Kaczmar powiedział, że Komisja Rewizyjna  
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2010 r., sprawozdania 
Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2010 r. wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie 
mienia, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2010 r. Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 16 maja 2011 r. podjął 
uchwałę w sprawie wydania pozytywnej opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie  
z tytułu wykonania budżetu za 2010 r. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.4 Ocena z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I kwartał roku 2011 r. 
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w I kwartale dochody planowane  
do realizacji w całym roku 2011 zostały zrealizowane prawie w 29%, co stanowi kwotę 
19 652 000,00 zł z czego ponad 530 000,00 zł stanowią dochody o charakterze majątkowym, 
na które składają się środki pozyskane przez Starostwo Powiatowe w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na budowę drogi powiatowej 
na odc. Bartkowo-Gajki. Zostały uwzględnione porozumienia na przekazywanie dotacji  
na zadania inwestycyjne. Ponadto zostały uwzględnione środki finansowe, które zostały 
wyasygnowane na pracownie szkolne. Jest to projekt realizowany przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Środki finansowe wpłynęły również z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności. Odnosząc się do wydatkowych Skarbnik poinformowała,  
że zostały wykonane w 24 % stanowiąc 16 830 000,00 zł, z czego prawie 1 000 000,00 zł 
stanowi wydatki o charakterze majątkowym. Z kolei na tą kwotę złożyła się budowa drogi 
Bartkowo-Gajki (kwota ponad 308 000,00 zł została zaangażowana w I kwartale 2011 r.), 
Środki finansowe w kwocie 282 000,00 zł zostały również przeznaczone na budowę 
chodników w m. Piasek, w m. Nawodna. Poniesione zostały także mniejsze wydatki, które 
miały związek z zaliczką na przyłącza energetyczne wykonywane w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie. Dokonano zakupu dokumentacji projektowej na inwestycję 
realizowaną w budynku przy ul. 11 Listopada w Gryfinie. Został zakupiony agregat na rzecz 
Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” w wysokości ok. 60 000,00 zł, jak również 
wspomniany projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  
w zakresie odnowy pracowni szkolnych. Kwota wydatkowania w I kwartale br. wyniosła 
270 000,00 zł. W wyniku tak ukształtowanych wielkości w I kwartale została osiągnięta 
nadwyżka budżetowa oraz nadwyżka operacyjna, która stanowi różnicę pomiędzy dochodami 
i wydatkami o charakterze bieżącym. Jest to kwota prawie 3 255 000,00 zł. Na koniec  
I kwartału zostały zobowiązania, całość ich ma charakter zobowiązań niewymagalnych  
i wynoszą one 3 500 000,00 zł. Głównie na zobowiązania składają się wynagrodzenia  
i pochodne od wynagrodzeń, płaconych w kolejnym miesiącu, jak również wynagrodzenia  
o charakterze bezosobowym i pochodnych od nich płaconych, również faktury za media, 
głównie: woda, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne oraz zakupy usług bieżących 
dokonywane przez jednostki organizacyjne powiatu. Wszystkie z pozostałych kwot  
są zobowiązaniami niewymagalnymi. W I kwartale 2011 r. została dokonana spłata 
rozchodów, ponieważ przychody w tym roku ukształtowały się z tytułu nadwyżki z lat 
ubiegłych oraz z tzw. wolnych środków, więc kwoty są stałe. Natomiast rozchody dokonane 
na poziomie 369 000,00 zł pochodziły ze spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. W ten 
sposób została spłacona rata kredytu zaciągniętego w walucie Euro, 2002 r., na remont 
budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie. Kwota zapłaty 
wynosi ok. 75 000,00 zł, do zakończenia jego spłaty zostało ok. 630 000,00 zł. Skarbnik 
poinformowała, że został spłacony kredyt zaciągnięty w 2004 r., był to kredyt w BOŚ, 
zaciągnięty na sfinansowanie wydatków, które nie miały pokrycia w planowanych 
dochodach. W I kwartale br. dokonana została ostatnia spłata w kwocie 102 000,00 zł. Powiat 
spłacił również 125 000,00 zł tytułem raty za kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2006 r., 
pozostała kwota do spłaty wynosi 2 375 000,00 zł. Ostatnim z obecnie istniejących zadłużeń 
jest kredyt konsolidacyjny. Kwota raty wynosi 67 500,00 zł, do spłaty pozostało 7 700 000,00 
zł. W woli przypomnienia dodała, że ze standardów rat płaconych w okresach kwartalnych 
zostało do wykupu 700 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji. W roku ubiegłym 
nastąpił pierwszy wykup. Obligacje były wyemitowane na przełomie roku 2004 i 2005. 
Pierwszy wykup był w 2010 r. i była to kwota w wysokości 300 000,00 zł, w roku bieżącym 
jest to kwota 700 000,00 zł. Natomiast w 2012 r. i 2013 r. kwota wykupu będzie wynosiła  
po 1 000 000,00 zł. W 2014 r. będzie to kwota 1 400 000,00 zł, natomiast w ostatnim roku  – 
2015, kwota do wykupu będzie wynosiła 1 600 000,00 zł.  Skarbnik wspomniała, że dochody 
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główne Powiatu z tytułu podatku w tym przypadku dochodowego zostały wypracowane na 
poziomie 20 %, natomiast podatku dochodowego od osób prawnych prawie 19 %. Jeżeli 
chodzi o wpływy dokonywane przez Urzędy Skarbowe i Ministra Finansów są one trochę 
wyższe niż w roku poprzednim w analogicznych okresach. Generalnie są one zbliżone  
do poziomu roku 2008.  
 
Wiceprzewodniczący Henryk Kaczmar zapytał o dochody ze sprzedaży nieruchomości. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że planowana sprzedaż mienia  
nie została osiągnięta. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na razie przetargi są ogłaszane,  
a ceny obniżane  
 
Ad.5 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VI sesję Rady Powiatu w Gryfinie - 
c.d. 
 
15.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/VI); 
 
- brak pytań; 
 
Ad.6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Wiceprzewodniczący Henryk Kaczmar odnosząc się do wykaszania poboczy na terenie 
Gminy Moryń wyraził swoje zadowolenie wykonywanymi pracami, dodając, że firma jest 
lepsza niż w ubiegłym roku. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do poprzedniej firmy z Wrocławia 
powiedział, że przeszła ona chrzest bojowy, ponieważ aby zacząć prawidłowo kosić, ileś 
kosiarek trzeba było popsuć, w związku z tym, że w podłożu znajdowały się kamienie. 
Obecnie łatwiej jest już kosić.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.55. 
  
 

 
Protokół sporządziła: 
 

Magdalena Romankiewicz 
  
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
        Rafał Mucha 


