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PROTOKÓŁ NR 10/11 
POSIEDZENIA KOMISJI BUD ŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 22.09.2011 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1),  
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Sołtys Żurawi Dorota 
Frelich i naczelnicy wydziałów. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Rafał Mucha. Tematami posiedzenia były analiza i opiniowanie projektów 
uchwał na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie; Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za I półrocze 2011 r.; Informacja Zarządu Powiatu na temat prac 
przygotowawczych do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012; Omówienie 
kierunków polityki budżetowej do opracowania projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 
2012. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że uczestniczył we wczorajszym spotkaniu 
w miejscowości Żurawie w Gminie Gryfino, dotyczącym złego stanu dróg powiatowych  
i gminnych, przy czym większym problemem są drogi gminne. Na spotkaniu byli 
przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz zaproszony został, lecz się nie pojawił 
przedstawiciel Wydziału Zarządzania Drogami. Natomiast prośba jest taka by dać możliwość 
przedstawienia Pani Sołtys zdjęć, by mieć świadomość jak to wygląda.  
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, jaka to miejscowość. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha odpowiedział, że jest to miejscowość Żurawie, Gmina 
Gryfino. Przewodniczący dodał, że w jego prywatnym przekonaniu z tych istotnych dróg  
dla ruchu na terenie Gminy Gryfino, to jest droga z największymi kłopotami. Na terenie 
Powiatu są podobne problemy. Dodał, że jest to droga powiatowa, gruntowa. Nie widząc 
sprzeciwu wobec propozycji zmian porządek obrad ze zmianami został przyjęty. 
 
Do porządku obrad 10 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki zostały dodane punkty: 
- Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie, 
- Zapoznanie się ze stanem drogi powiatowej w miejscowości Żurawie, 
- Przyjęcie protokołu z 8 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki zostało przełożone  
na kolejne posiedzenie, 
Porządek został przyjęty i stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. Zapoznanie się ze stanem drogi powiatowej w miejscowości Żurawie. 
 
Sołtys Sołectwa Żurawie Dorota Frelich powiedziała, że jest sołtysem sołectwa Żurawie,  
w skład którego wchodzą Żurawie i Szczawno. Następnie przedstawiła zdjęcia drogi 
powiatowej. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, co łączy ta droga. 
 
Sołtys Sołectwa Żurawie Dorota Frelich odpowiedziała, że droga ta łączy Żurawie  
z Żurawkami.  
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, czyli dwie wioseczki. 
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Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że to nie są takie małe wioseczki 
Szczawno, Żurawie aż do Pniewa. Można powiedzieć, że to jest droga, która jest między 
Szczawnem a Pniewem. Taka druga, mała obwodnica Gryfina, ulicy Łużyckiej. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, kto jeździ tymi drogami, czy tylko mieszkańcy oraz czy jest 
to droga dojazdowa do pól?  
 
Sołtys Sołectwa Żurawie Dorota Frelich odpowiedziała, że dojeżdżają nią mieszkańcy,  
ale do pól też stanowi dojazd. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że mieszkańcy i osoby, które wyjeżdżają  
z Dolnej Odry i nie chcą utknąć w korku na ul. Łużyckiej, a także Nadleśnictwo, które korzysta  
z pozyskiwanego drewna z lasów. 
 
Sołtys Sołectwa Żurawie Dorota Frelich powiedziała, że kolejne zdjęcia przedstawiają  
już drogę Szczawno-Bartkowo. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy Pani w poprzedniej kadencji też była sołtysem i czy ta 
droga jest taka teraz, czy już tak była od dłuższego czasu.  
 
Sołtys Sołectwa Żurawie Dorota Frelich odpowiedziała, że wcześniej też była sołtysem  
i ta droga jest taka od początku. 
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy jakieś inicjatywy były podejmowane ze strony Urzędu Gminy, 
czy nie ponieważ jest to droga powiatowa. 
 
Sołtys Sołectwa Żurawie Dorota Frelich odpowiedziała, że były podjęte próby porozumienia 
się, ale nie doszły do skutku. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że tak jak wczoraj na zebraniu było 
słychać, problem jest w zasadzie od lat 60-tych, z mostkiem, który ma ograniczenie do 2,5 tony. 
Nie zrobiony i nie załatwiony temat do dzisiaj. Drugi temat to jest kwestia odwodnienia  
tej drogi i zarastających gałęzi, które nie przycinane na bieżąco powodują, miejscami 
przechodząc w wąwozie, że nie bardzo można przejechać. 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że widzi na zdjęciach stos drewna, czy to znaczy,  
że nadleśnictwo korzysta z tej drogi?  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha odpowiedział, że lasy państwowe. 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że to oni właściwie doprowadzili tą drogę do takiego 
stanu.  
 
Sołtys Sołectwa Żurawie Dorota Frelich odpowiedziała, że zgadza się, ale przywieźli 
kruszywo i już jest w tej chwili ta droga wyrównana kruszywem. Jest przejezdna.  
 
Od tego momentu w posiedzeniu Komisji uczestniczyła Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że oni ją psują i naprawiają, psują  
i naprawiają.  
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Radny Henryk Kaczmar zapytał, jak długi jest odcinek tej drogi powiatowej. 
 
Sołtys Sołectwa Żurawie Dorota Frelich odpowiedziała, że 2 kilometry plus droga  
na Szczawno. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha dodał, że cały ten kawałek to około 5 kilometrów. 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej w Moryniu  
i przypadki, które Pani Sołtys pokazuje są zgłaszane w interpelacjach lub we wnioskach  
na sesjach gmin. Takie sygnały powinna Pani Sołtys zgłaszać do Rady Miejskiej w Gryfinie, 
gdzie pewne organy, które znajdują się w Gminie występują do Starostwa Powiatowego celem 
przekazania danej interpelacji czy sprawy. Czy takie przypadki były? 
 
Sołtys Sołectwa Żurawie Dorota Frelich odpowiedziała, że od 5 lat to jest już taka gruba 
teczka.  
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że jest już radnym trzecią kadencję i nie słyszał  
o tej drodze. 
 
Sołtys Sołectwa Żurawie Dorota Frelich odpowiedziała, że utknęło w Gminie.  
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że skoro utknęło w Gminie, to znaczy, że Gmina  
nie informuje Starostwa o sytuacjach, które zgłaszają sołtysi.  
 
Sołtys Sołectwa Żurawie Dorota Frelich powiedziała, że poza tym jest praktycznie w stałym 
kontakcie z Wydziałem Zarządzanie Drogami, który jak coś się działo to zawsze interweniował.  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha dodał, że trzeba powiedzieć, że sprawa nie była 
omawiana na sesji Rady Powiatu w Gryfinie, nie wie czy była omawiana przez Zarząd, ale to 
nie jest tak, że ona nie jest w przedmiocie zainteresowania Starostwa i świadomości jak ona 
wygląda. Wydział Zarządzania Drogami od początku swojego istnienia jest zaznajomiony z tym 
problemem, polegającym tylko na tym, że dzisiaj nie ma środków żeby to zrobić. Natomiast 
trzeba zacząć szukać tych środków. Uważa, że w ramach pieniędzy przeznaczonych na drogi  
w Gminie Gryfino, trzeba będzie szukać i że będzie na pewno lobował za tym tematem, 
ponieważ nie jest to już droga na XXI wiek. A to jest miejscowość, która rozbudowuje się. Nie 
tylko nadleśnictwo stanowi problem, ale również jeżdżące tam samochody dostawcze, niszczą tą 
„gruntówkę”, dostarczając cegły i inne materiały budowlane, do budujących się tam domów.  
To jest trochę takie zaplecze Gryfina, gdzie powstaje coraz więcej budynków i będzie dalej 
powstawało. Mieszka tam całkiem sporo dzieci, które w zimie muszą przechodzić 1 do 3,5 
kilometra, w śniegu do autobusu. 
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, jak tam jest z dowozem dzieci do szkół.  
 
Sołtys Sołectwa Żurawie Dorota Frelich powiedziała, że jeszcze w tamtym roku dzieci były 
zabierane i odstawiane do centrum wioski busami. W tej chwili dzieci muszą iść spory kawałek,  
a największa odległość to jest 3,5 km. I to są dzieci w wieku 5, 6 lat, które rozpoczynają szkołę.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że to jest niezgodne z obowiązującymi przepisami, bo gmina 
jest zobowiązana przywieźć i odwieźć dzieci do miejscowości. 
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Przewodniczący Komisji Rafał Mucha dodał, że miejscowość jest bardzo rozległa i na pewno 
Radna Gminna będzie apelowała do Gminy, żeby zmienić sposób przewozu dzieci. Dzieci 
dowożone są autokarem, a on nie zawsze sobie radzi na powiatowej drodze, nie potrafi  
w zimie podjechać, bo jest ślisko i oblodzone. Gmina będzie musiała zmienić ten środek 
transportu na bus, wrócić do tego, inaczej nie da się załatwić tego problemu. Powiat  
nie naprawi tej drogi jutro. Nie chcąc przedłużać, problem sprowadza się do tego, że trzeba  
tą drogę trochę bardziej utrzymywać na bieżąco, w lepszym stanie niż ona jest, bo Rada  
nie znajdzie pieniędzy na to, żeby ją jutro wyremontować całą, lecz ona musi być przejezdna.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zdaje się, że tam planowana jest 
kanalizacja. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że kanalizacji tam nie będzie. Wodociąg 
już jest, kanalizacji nie będzie. Nie wie jak z gazem, nie chciałby się pomylić, ale pewnie  
nie zostanie położony. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że wydaje jej się że pismo z Gminy było, 
że planuje wykonanie tam właśnie kanalizacji.  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że to jest możliwe, ale kanalizacja 
powstanie tylko w tej części dotyczącej Pniewa i jego okolic w związku z projektem 
kanalizowania Pniewa. Natomiast pozostałe tam obszary nie, bo są duże odległości między 
budynkami, po prostu to się nie opłaca. Efektu ekologicznego nie da się uzyskać, co za tym 
idzie nie będzie dofinansowania. Tam raczej będą powstawały przydomowe oczyszczalnie 
ścieków i zbiorniki bezodpływowe.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że największym problemem tam jest to,  
że Gmina sprzedaje działki. Te osoby muszą tam dojechać ciężkimi samochodami. To jest 
właściwie przede wszystkim powodem niszczenia tej drogi. 
 
Sołtys Sołectwa Żurawie Dorota Frelich powiedziała, że tak. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że droga jest łatana, bo parokrotnie 
Wydział decydował się tam na załatanie. Wtedy w miarę to wyglądało, ale jak wjedzie się 
ciężkim sprzętem to zaraz jest problem. 
 
Sołtys Sołectwa Żurawie Dorota Frelich powiedziała, że to nie jest tylko droga gruntowa,  
tam są również piaski, że jak przyjdzie porządna ulewa to je rozmywa i tworzą się też koleiny. 
Przedstawiła zdjęcia ze zdarzenia z piątku, gdzie Pani samochodem osobowym zakopała się  
i nie było możliwości wyciągnięcia jej, samochód został praktycznie wykopany z drogi.  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że wszyscy musieliby tam mieć 
samochody terenowe z napędem na cztery koła, żeby mogli poruszać się bez ryzyka utknięcia na 
drodze w ciągu roku, nie mówiąc już o zimie. Ciężko też powiedzieć mieszkańcom by wszyscy 
kupili sobie takie samochody.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że trzeba drogę wynieść do góry, żeby woda zeszła.  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że trzeba odwodnić drogę, rozwiązać 
problem tego mostka i trzeba ją utrzymywać na tyle, na ile też są możliwości Powiatu, żeby  
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ci ludzie mogli z niej korzystać. Tam nikt nie oczekuje, że będzie mógł jechać 100 km/h,  
ale niech normalnie może przejechać i wyminąć się samochodami tam, gdzie jest taka potrzeba. 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że na zdjęciach widać, że na niektórych odcinkach  
ona nie jest taka zła.  
 
Sołtys Sołectwa Żurawie Dorota Frelich powiedziała, że to jest wyremontowane tam,  
gdzie stał samochód. To jest ten odcinek, który został w poniedziałek, wtorek wyremontowany 
przez Powiat.  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że to też nie jest tak, że Powiat nic nie 
robi. Droga nie jest zapomniana tak, że zupełnie nic nie jest robione, ale jej stan techniczny jest 
mocno średni.  
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że ciężkie samochody wywożą tam drewno.  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że jak taki ciężki samochód się zakopie to 
właściwie już jest tragedia, bo przyjeżdża ciągnik, który kopie drugą dziurę i powstają takie 
dwie, trzy dziury, przez które przejedzie natomiast samochodem osobowym jest już bardzo 
ciężko przejechać. 
 
Sołtys Sołectwa Żurawie Dorota Frelich przedstawiła zdjęcia z dzisiaj rana z drogi brukowej, 
z mostu. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że tak wygląda pobocze i trzeba uważać 
żeby nie uszkodzić zawieszenia. To jest ten drewniany mostek z ograniczeniem do 2,5 tony, 
który trzeba byłoby wymienić, żeby rozwiązać część problemu. A nieskoszone i niewycięte 
pobocza powodują, że ciężko jest się wyminąć. Trochę troski i naprawdę droga byłaby 
znośniejsza. Przewodniczący podziękował Pani Sołtys za przybycie na posiedzenie komisji. 
 
Posiedzenia opuściła Sołtys Sołectwa Żurawie Dorota Frelich. 
 
Ad. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2011 r.  
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że sprawozdanie z wykonania budżetu powinno 
pokazywać, co z planowanych założeń nie zostało wykonane. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że wówczas nie byłoby to analizą 
wykonania budżetu tylko ewentualnie wskazaniem jakiś zagrożeń, czy prawdopodobieństwa 
rezygnacji z pewnych wydatków. Natomiast sprawozdanie podlega zaopiniowaniu przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową i jako takie ma swoje merytoryczne wytyczne, które musi 
zawierać, w oparciu, o które podlega analizie i opiniowaniu. Taką opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, Radni otrzymali wraz ze sprawozdaniem. Wykonanie nie polega na wskazaniu 
tego, co nie zostanie zrealizowane. Owszem można zasygnalizować, jeżeli jest coś 
prawdopodobne. Poza tym trudno jest dzisiaj jednoznacznie wskazać, co i w jakim zakresie nie 
zostanie zrealizowane czy przesunięte na kolejny okres. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że trzeba mieć świadomość, że każda 
zmiana do budżetu powoduje, że zatwierdzany plan jest wyidealizowany w stosunku  
do późniejszej jego realizacji. W grudniu na ostatniej sesji Pani Skarbnik przedstawia uchwałę 
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„czyszczącą”, która przesuwa wszystko, co nie zostało zrealizowane. Przewodniczący nie lubi 
oceniać budżetu z wykonania, gdyż nie jest to tak naprawdę wykonanie budżetu tylko 
wykonanie zmian do budżetu i dostosowanie go do faktycznej sytuacji.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek zauważyła, że zmiany budżetu nie zawsze zależą tylko  
i wyłącznie od woli Zarządu Powiatu. Powiat funkcjonuje w oparciu o dotacje, które bardzo 
często ulegają zmianie, nie mając bezpośredniego wpływu na to. Nie ma się też wpływu na to, 
że ktoś ograniczy te dotacje bądź na nieotrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych 
na aplikowane projekty. Następnie omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za I półrocze 2011 r., wyszczególniając realizację dochodów i wydatków  
oraz półroczny wynik budżetowy. Dodała, że Sprawozdanie Radni otrzymali w ustawowym 
terminie, a Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonej przez 
Zarząd Powiatu w Gryfinie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. 
 
Ad. Informacja Zarz ądu Powiatu na temat prac przygotowawczych do projektu budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2012. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że procedura budżetowa, terminy  
i czynności, które należy podjąć reguluje uchwała Rady Powiatu Nr VI/52/2011 w sprawie 
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z zawartymi w niej 
terminami, w dniu 08 sierpnia br. Zarząd ogłosił zbieranie wniosków i sugestii dotyczących 
kierunkowych założeń polityki budżetowej Powiatu. Wszyscy zainteresowani mieli okazję 
zgłoszenia swoich propozycji. Ogólnie wpłynęło 12 wniosków, głównie pochodzących  
od organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, które składały propozycje do budżetu związane  
z ich działaniami. Radni otrzymali uchwałę propozycji kierunków priorytetowych, która 
również wpisuje się w ciąg prac planistycznych. Termin wyznaczony uchwałą Rady Powiatu, 
został uwzględniony. Natomiast dokonując analizy zadań, które miałyby się znaleźć  
w kierunkach priorytetowych brano pod uwagę wnioski, które w tej chwili zostały złożone  
do dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Na przykład wniosek złożony do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska, którego celem jest pozyskanie środków na zadania 
termomodernizacyjne, m.in. już wykonane czynności związane z modernizacją sieci cieplnych 
w DPS w Nowym Czarnowie. Również planowane zadanie związane z modernizacją źródła 
ciepła w DPS w Trzcińsku-Zdroju, termomodernizacja budynków powiatowych. Rada Powiatu 
wyrażała zgodę na złożenie tego wniosku i zakresu zadań. W chwili obecnej nie ma jeszcze 
odpowiedzi w tej sprawie. Zostały uwzględnione inwestycje drogowe, które są planowane  
w roku bieżącym do złożenia w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych,  
z realizacją w kolejnym roku. Są to dwie drogi ul. Żółkiewskiego i Dworcowa w Chojnie,  
jak również ulica Dworcowa w Mieszkowicach. Droga Żółkiewskiego i Dworcową oszacowana 
została na ponad 2 500 000,00 zł, główne prace miałyby dotyczyć budowy kanalizacji 
deszczowej, przebudowy nawierzchni dróg oraz ciągów komunikacyjnych. Jeżeli chodzi o ulicę 
Dworcową w Mieszkowicach to oszacowany koszt zadania wynosi ponad 3 350 000,00 zł,  
a zakres robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę nawierzchni drogi.  
W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych planowany jest do dofinansowania kolejny 
odcinek drogi Żelechowo-Grzybno, realizowanej z tego właśnie funduszu. Ponadto dokonane 
zostały szacunki wstępne takich zadań, które były zaplanowane do realizacji w przyszłym roku. 
Są to już rozpoczęte inwestycje, które w momencie podpisywania umowy przewidziane  
były do realizacji w dwóch okresach budżetowych. Jest to przebudowa pomieszczeń w budynku 
przy ul. Armii Krajowej na potrzeby ZOLu, jak również przebudowa ze zmianą sposobu 
użytkowania byłego budynku sanatoryjnego na potrzeby edukacyjne DPS w Nowym 
Czarnowie. Te dwie inwestycje muszą na pewno znaleźć się w propozycji budżetu. Natomiast 
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brano również pod uwagę to, co Radni już otrzymali, przygotowany Plan realizacyjny odnowy 
dróg powiatowych. Jego wytyczne były brane pod uwagę w określaniu kierunków 
priorytetowych. Ponadto zostały ogłoszone dwie procedury zbierania wniosków na rok kolejny. 
Jedna dotyczy środków po byłym Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, a druga dotyczy wniosków mających związek z pracami konserwatorskimi  
i restauratorskimi przy zabytkach. W tym przypadku możliwość składania takich wniosków jest 
do 30 września br. Również oszacowano bardzo wstępnie ten zakres wydatków, który znajdzie 
swoje odzwierciedlenie w przyszłorocznym budżecie, a ma związek ze zmianą przepisów 
prawnych i nałożeniem nowych zadań na powiaty. Na przykład dla Wydziału Komunikacji 
zadania związanego z przechowywaniem pojazdu usuniętego z drogi powiatowej. W tym 
przypadku zostały podpisane umowy na łączną kwotę 70 000,00 zł. Ponadto zgodnie  
z procedurą ustawową toczą się sprawy sądowe o przepadek mienia. Zatem takie koszty mogą 
zostać wygenerowane w przyszłym roku. Ponadto została podjęta ustawa o pieczy zastępczej, 
która nakłada na powiat nowe obowiązki związane z rodzinami zastępczymi. Wstępny 
wyliczony koszt tych zadań stanowi prawie 3 000 000,00 zł. Oprócz tego, jak corocznie muszą 
być zabezpieczone środki w budżecie na odpłatność za pobyt dzieci z terenu powiatu 
umieszczonych w placówkach opiekuńczych w innych powiatach. Jak również dodatkowe 
środki związane ze zmianą wynagrodzeń dla nauczycieli. Bardzo wstępny szacunek wzrostu 
miesięcznego to około 86 000,00 zł na same obligatoryjne podwyżki. Tak naprawdę koszt znany 
będzie dopiero po zakończeniu miesiąca września. Także elementy wymienione powyżej  
na pewno będą musiały znaleźć się w przyszłorocznym budżecie oraz w kierunkach polityki 
budżetowej do opracowania budżetu na 2012 r.  
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że o takie dane mu chodziło. Zabierając na początku 
głos, chciał poznać zadania, które nie zostaną wykonane. Cyfra jest cyfrą natomiast zadanie jest 
zadaniem. Każde sprawozdanie czy roczne czy półroczne, oceniane jest przez Izbę 
Obrachunkową pod kątem rachunkowym, natomiast Rada Powiatu patrzy na nie rzeczowo. 
Zadania, które nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku, Pani Skarbnik je wyszczególniła, 
spadają automatycznie do budżetu następnego roku.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że nie powiedziała, że któreś z zadań  
nie zostanie zrealizowane. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że jest na tyle już oczytany, że po przeczytaniu 
materiałów poprzednich, aktualnych i wybiegnięciu myślą do przodu, po wysłuchaniu Pani 
Skarbnik, która nie powiedziała o zadaniach, które wypadają z roku 2011, ale jeśli przeanalizuje 
się uchwałę budżetową to właśnie stamtąd można wysupłać te omówione zadania, które  
są od 2011 r. i będą w 2012 roku. Zarząd przy okresie sprawozdawczym powinien powiedzieć, 
których zadań nie udało się zrealizować. Dodał, chyba, że ulice Dworcowa i Żółkiewskiego  
w Chojnie, „przeskakują” tak z roku na rok.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że jeżeli chodzi o tą drogę to środki 
zostały zaplanowane na dokumentację i taka została przygotowana. Natomiast cykl realizacyjny 
rozłożony był na inne lata budżetowe. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że o tym w uchwale budżetowej nie ma, jest tylko  
o realizacji zadania pod tytułem Żółkiewskiego i Dworcowa, natomiast np. ulica Jagiellońska  
na dalsze lata. 
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Ad. Omówienie kierunków polityki budżetowej do opracowania projektu budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na rok 2012. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że członkowie Komisji otrzymali projekt 
uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. Czy ktoś chciałby się ustosunkować, wnieść 
poprawki, wnioski, uwagi? Przewodniczący powiedział, że wypracowany został model,  
jak powinna wyglądać taka uchwała. Natomiast, co do zasady trudno z tym dyskutować.  
W zasadzie jest w niej wszystko, a niektóre obszary zasygnalizowane są dodatkowo. Natomiast 
w kontekście chociażby wizyty Pani Sołtys razi jedno słowo w całej tej uchwale, w paragrafie 3, 
ustępie 2, punkcie 2, literze a, - modernizacji nawierzchni bitumicznych, lepiej jakby było 
wpisane nawierzchni dróg, bo drogi są nie tylko bitumiczne, są też inne nawierzchnie. Jednakże 
rozumie, że to się konsumuje w całość. Jest tu ujęte wszystko. W istocie rzeczy ważne będzie to,  
co zostanie wpisane do budżetu na przyszły rok. 
 
Po omówieniu kierunków polityki budżetowej do opracowania projektu budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2012, Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki 
budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok (druk  
nr 3/VIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

na 2011 rok (druk nr 4/VIII);  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła szczegółowo zmiany budżetu powiatu  
na 2011 r., zwiększenia i zmniejszenia dochodów oraz wydatków. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Sadowej  
w Moryniu kategorii drogi powiatowej (druk nr 5/VII I);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 6/VIII);  

 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień   
powiedziała, że Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Międzygminnego Oddziału  
w Gryfinie wystąpił z wnioskiem o zmianę zapisu w regulaminie m.in. dot. dodatków 
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funkcyjnych. W wyniku rozmów i ustaleń wprowadza się zmianę wysokości dodatku 
funkcyjnego dla wychowawców klas z kwoty 95 zł do kwoty 110 zł. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji  
z przeznaczeniem na realizowane w 2011 roku prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/VIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia Lokalnego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfi ńskiego na lata 2011-
2015 (druk nr 8/VIII);  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień   
powiedziała, że jest to nowe zadanie dla Powiatu. Omówiła powstanie Lokalnego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015, oraz jego 
priorytety. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że czytając punkt 2.6 Opieka 
psychologiczno-pedagogiczna nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi, można 
chyba błędnie wywnioskować, że dzieci z dysleksją, dysgrafią, korzystające z terapii 
logopedycznej są kwalifikowane jakoby te z zaburzeniami psychicznymi. To byłoby zbyt daleko 
idącym wnioskiem.    
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień   
zgodziła się z tą opinią, aczkolwiek dodała, że jest to na pewno wspomaganie.   
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że podany opis jest wprowadzeniem, 
mówiącym czym zajmuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że jest to dość nieszczęśliwie 
sformułowane. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

7. 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 9/VIII);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że taka uchwała była podejmowana  
na poprzedniej sesji. Obie uchwały różnią się właściwie dwoma zapisami, została uzupełniona 
podstawa prawna i w poprzedniej uchwale paragraf 4 brzmiał, że w wyżej wskazanych kwotach 
znajduje się podatek VAT. Opłaty administracyjne, jako takie, nie podlegają opodatkowaniu 
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VAT-em. Z tego powodu uchwała ta jest zmieniona, natomiast wszystkie stawki są identyczne  
z tymi, które były w poprzedniej uchwale, ponieważ nie zostało to zmienione. Został dodany 
jeszcze paragraf 5, mówiący o tym, że traci moc poprzednio podjęta uchwała Nr VI/50/2011  
z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia 
pojazdu. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu 
„Studium ochrony przeciwpowodziowej powiatu gryfińskiego” (druk nr 10/VIII);  

 
Na posiedzenie przyszedł Inspektor do spraw ochrony przed powodzią i spraw obronnych 
Kazimierz Kaźmierczak. 
 
Inspektor do spraw ochrony przed powodzią i spraw obronnych z Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Kazimierz Kaźmierczak omówił Studium ochrony przeciwpowodziowej 
Powiatu, z podziałem na poszczególne gminy oraz jego zastosowanie w praktyce.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuścił Inspektor do spraw ochrony przed powodzią i spraw obronnych Kazimierz 
Kaźmierczak. 
 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  
 
Radny Jerzy Zgoda poprosił o ponowne podjęcie na Zarządzie Powiatu tematu zalanych dróg 
na odcinku Rosnowo-Gogolice.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że ostatnio było to tematem obrad 
Zarządu Powiatu, właściwie podjęto decyzję, że sprawa zostanie skierowana do Prokuratury, 
ponieważ wcześniejsze rozmowy i pisma do Agencji Nieruchomości Rolnych nic nie dały,  
dlatego sprawa zostanie skierowana do Prokuratury. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że bez drastycznych kroków tego problemu nie da się 
rozwiązać.  
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 

Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Rafał Mucha 


