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PROTOKÓŁ NR 38/13 
POSIEDZENIA KOMISJI BUD ŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 25.11.2013 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.10 i trwało do 13.25 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności  
- zał. nr 1), sekretarz powiatu Barbara Rawecka, skarbnik powiatu Izabela Świderek  
i naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący 
komisji Rafał Mucha. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów 
uchwał na XXX sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz ocena wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za III kwartał 2013 r. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 38 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 
stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 36/13 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty 
jednogłośnie (4 za, 0 przeciw, 0 wstrz.).  
Protokół nr 37/13 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty jednogłośnie  
(4 za, 0 przeciw, 0 wstrz.). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXX sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 

Na posiedzenie przyszła Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia Informacji  

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym  
o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Gryfi ński (druk nr 3/XXX);  

 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tur ystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
omówiła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym  
o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
Materiał jest obszerny i stanowi załącznik do uchwały. 
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha wyraził niepokój wobec wzrostu ilości uczniów  
w szkołach ogólnokształcących w stosunku do techników i szkół zawodowych. Skąd 
wynikają takie tendencje? 
 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tur ystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że w tym roku mniej więcej po 33% uczniów trafiło do każdego  
z typu szkół. Po naborze widać było że w liceach jest nieznacznie więcej młodzieży  
niż w technikach. Szkolnictwo zawodowe dysponuje kilkoma kierunkami i więcej ich nie 
będzie ze względu na bliskość i konkurencyjność Szczecina. Generalnie 50% absolwentów 
szkół gimnazjalnych trafia do szkół na terenie powiatu, reszta dojeżdża poza powiat. 
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha zapytał, jak młodzież zostanie przygotowana  
do wejścia na rynek pracy. Jak w perspektywie kilku kolejnych lat się dostosować? Obecnie 
na rynku pracy jest wielu bezrobotnych z wyższym wykształceniem, a jednocześnie brak jest 
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specjalistów w wielu dziedzinach. Jak kształtuje się dostosowanie edukacji do rynku pracy  
w skali województwa?  
 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tur ystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że nie ma takich danych. Być może urząd pracy mógłby dysponować danymi 
wygenerowanymi z wojewódzkiego urzędu pracy pod kątem bezrobotnych absolwentów. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że dane dot. zapotrzebowania na rynku pracy w danym 
okresie analizowane są przez powiatową radę ds. zatrudnienia. Rada opiniuje na przykład, nie 
zawsze pozytywnie, otwieranie się poszczególnych kierunków kształcenia zawodowego. 
Istotną sprawę w doborze kierunku stanowią dojazdy jeżeli uczeń musi dojechać do Gryfina 
to wybierze Szczecin. Ważna jest baza i oferta dodatkowa jaką zapewnia dana szkoła.  
W ostatnich latach wiele dobrych kierunków zawodowych wraz ze sprzętem zostało 
polikwidowanych. Poza tym ważnym czynnikiem jest czynnik ekonomiczny, gdy szkoła 
oferuje dofinansowania to wielu rodziców dokonuje takiego wyboru ze względów 
finansowych. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że z jego obserwacji wynika, że do Szczecina 
idzie zdolniejsza młodzież i to przede wszystkim do liceów ogólnokształcących bądź 
technikum samochodowego lub technikum mechaniczno-energetycznego. Większość idzie  
do liceów z myślą o studiach. Baza odgrywa dużą rolę i warunki jakie stwarza szkoła. Należy 
dołożyć wszelkich starań, aby warunki w szkołach były jak najlepsze a szkoły dobrze 
wychodziły w rankingach. 
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha zapytał, jak funkcjonują doradcy zawodowi  
w szkołach ponadgimnazjalnych od początku września. 
 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tur ystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że w ZSP nr 1 w Chojnie wprowadzone zostały dyżury i w miarę potrzeb 
zgłaszanych przez uczniów są im udzielane porady. Natomiast w ZSP nr 2 w Gryfinie 
wprowadzone są konkretne dni i godziny kiedy doradcy zawodowi dostępni są w szkole. 
Dodała, że są to początki a efekty można będzie ocenić dopiero po zamknięciu pierwszego 
półrocza pracy. 
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha poprosił o przedstawienie informacji ze sposobu 
funkcjonowania doradców zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu 
za okres pierwszego półrocza pracy. 
Pismo znak: BRZ.0012.1.38.2013.DK 
 
Posiedzenie opuścił radny Henryk Kaczmar (4-1=3).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 
(druk nr 4/XXX);  

 
Na posiedzenie przyszedł radny Henryk Kaczmar (3+1=4).  
 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tur ystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
omówiła Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  
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oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 
Poinformowała, że jedynie dwa podmioty wniosły uwagi do programu drogą mailową i żadne 
nie pojawiły się na konsultacjach. Jest generalnie małe zainteresowanie takich podmiotów 
współpracą z samorządem. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
Na posiedzenie przyszedł Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uczestniczenia Powiatu 

Gryfi ńskiego w realizacji projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu 
Informacji o Nieruchomościach – Faza I” (druk nr 5/XXX);  

 
Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar powiedział, że proponowana uchwała ma za zadanie 
to, aby powiat gryfiński wziął udział w dużym projekcie, którego głównym organizatorem 
jest Główny Geodeta Kraju. Sprawa rozpoczęła się od rozmów między przewodniczącego 
Związku Celowego Powiatów z Głównym Geodetą Kraju, który zaprosił powiaty 
uczestniczące w tym związku do realizacji wspólnego projektu. Zasadniczym celem projektu 
jest sprawdzenie oprogramowania, które stworzył Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  
czy stworzone mechanizmy będą funkcjonować na większą skalę. Baza będzie zapełniona 
danymi z trzech województw. Sam system ma działać w taki sposób, że wszystkie powiaty 
będą na bieżąco przekazywać informacje do centralnej bazy informacji o nieruchomościach. 
Przy czym powiaty otrzymają w zamian aktualne dane dot. peseli, regonów i ksiąg 
wieczystych. Koszty po stronie powiatu to 296 000 zł, istnieje możliwość dofinansowania  
w wysokości 75% kosztów poniesionych przez powiat z urzędu marszałkowskiego. Jednakże 
ze strony wojewody również powiat otrzymuje dotacje w wysokości 240 000 zł rocznie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii  
do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo 
a Gminą Miasto Szczecin, stanowiących jednocześnie granicę Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 6/XXX);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuścił Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar. 

Na posiedzenie przyszła Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2014 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi  
oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 
(druk nr 7/XXX);  

 
Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik-Śmiałkowska 
omówiła propozycję wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego  
z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 
Propozycja jest aby przyjąć maksymalne stawki opłat ogłoszone w Monitorze Polskim na rok 
2014, ponieważ powiat ponosi duże koszty związane z przechowywaniem pojazdów, które 
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nie są odbierane przez właścicieli. Za każdy dzień parkingu należy zapłacić przedsiębiorcy  
a rzeczoznawcy należy zapłacić za wykonanie wyceny pojazdu. Pomimo wydania decyzji 
administracyjnych o zapłacie kosztów właścicielom pojazdów, ściągalności praktycznie nie 
ma. Często są to stare pojazdy, których właściciele nie chcą odebrać albo nie można znaleźć 
ich właściciela, nie nadające się do eksploatacji i w ostateczności i tak zostają złomowane. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

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

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

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2013 r. (druk nr 8/XXX);  

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że projekt uchwały zakłada przesunięcie kwoty 14 621,00 zł  
w związku z niewykorzystaniem środków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. 
Natomiast z drugiej strony jest zapotrzebowanie na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
programu: „Aktywny samorz ąd” w 2013 r. (druk nr 9/XXX);  

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON 
prowadzony jest od początku roku przez PCPR w Gryfinie. Pierwsza transza środków została 
już wykorzystana. W październiku jednostka wnioskowała o kolejne środki, w wysokości 
82 301,24 zł, które w podziale na moduły opisane zostały w projekcie uchwały.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

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

na 2013 rok (druk nr 10/XXX); 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że do projektu uchwały zostały 
wprowadzone zmiany stąd druga wersja uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia środków  
z PFRON przeznaczonych na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla DPS w Moryniu. Zostały również wprowadzone kwoty dochodów 
zrealizowanych ponad plan przez jednostki, np. włączono darowiznę, która została 
przekazana na rzecz ZSP nr 1 w Chojnie. Plany finansowe jednostek oświatowych zostały 
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dostosowane do rzeczywistych potrzeb, a chodzi o przesunięcia i zwiększenia w związku  
z niedostosowaniem pierwotnych wielkości planów w zakresie zakupu oleju opałowego. 
Ogólnie projekt uchwały, który został przedłożony Radzie dokonuje również pewnego 
uporządkowania kwot już zaplanowanych w poszczególnych planach finansowych jednostek, 
głównie dotyczą spraw związanych z realizacją projektów unijnych i tam pojawiąjące się 
konieczności dostosowania do złożonych wcześniej wniosków aplikacyjnych  
oraz harmonogramu do nich, tak żeby jak najwięcej z tych środków zostało wykorzystane 
przez jednostki i nie nastąpiła konieczność zwrotu niewykorzystanych środków. Zostały 
również włączone projekty, na które zostały niedawno podpisane umowy, projekt 
realizowany przez PPP w Gryfinie związany z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli  
z terenu powiatu. Dodatkowo zostały włączone środki pozyskane przez ZSP nr 1 w Chojnie, 
kolejna wersja programu Leonardo da Vinci. Zostały uporządkowane kwestie związane  
z  dotacjami przekazywanymi przez urząd wojewódzki na mieszkańców przebywających  
w dps, którzy zostali zamieszczeni przed 2004 rokiem. Została również przyznana dotacja  
w wysokości 52 000 zł poza rozliczeniami, w oparciu o liczbę mieszkańców, a związana  
z zadaniami standaryzacyjnymi w DPS w Trzcińsku-Zdroju i w Dębcach. Zmiany  
w wydatkach są pochodną tych wielkości, które ukazują się po stronie dochodów.  
W wydatkach zostały również wskazane do zmniejszenia te wielkości, które bądź wpływają 
na wcześniej zaplanowane dochody zmniejszając głównie sprzedaż mienia bądź też 
spowodują, po podjęciu uchwały, równowagę w budżecie czyli wyprowadzenie kwoty, która 
stanowiła deficyt. Wówczas budżet będzie zrównoważony. Wszystkie zmiany oprócz części 
opisowej i uzasadnienia zostały również wykazane w poszczególnych załącznikach. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  
(3 za; 0 przeciw; 1 wstrz. się). 

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

nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2013 – 2039 (druk nr 11/XXX);  

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek omówiła główne zmiany uchwały nr XIX/155/2012 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039. Zmiany mają charakter 
porządkowy i odzwierciedlają zmiany w uchwale budżetowej na 2013 r., gdyż ustawa narzuca 
konieczność zgodności obu dokumentów chociażby w zakresie planowanego wyniku 
budżetowego. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  
(3 za; 0 przeciw; 1 wstrz. się). 

 
10. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  

od początku roku do dnia 30.09.2013 roku (druk nr 12/XXX); 
 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 
 
Ad. 5 Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za III kwartał 2013 r. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że koniec września czyli III kwartał 
zamknął się wykonaniem dochodów w całości planowanych kwot na poziomie prawie 73%. 
Dochody zostały wykonane na poziomie 52 910 875,13 zł. Dochody bieżące stanowiły 
51 152 941,93 zł i ich plan na koniec września został wykonany w 76%. Jeżeli chodzi  
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o dochody o charakterze majątkowym to zostały wykonane w kwocie 1 757 933,20 zł,  
co odnosząc do planu stanowi ponad 28% wszystkich zaplanowanych w tym zakresie kwot. 
Natomiast jeżeli chodzi o wydatki dokonane w tym samym okresie to kwota ich zamknęła się 
wartością 50 233 344,82 zł, co stanowi ponad 68% planu. Jeżeli chodzi o charakterystykę 
wydatków tutaj prym biorą te o charakterze bieżącym i zostały wykonane w kwocie 
44 676 632,22 zł, co stanowi prawie 71% planu. Wydatki o charakterze majątkowym 
zaplanowane na poziomie 10 735 271,05 zł, a wykonanie ich na koniec września sięgnęło 
kwoty 5 556 712,60 zł czyli około 52% wszystkich zaplanowanych do realizacji w roku 
inwestycji. Jeżeli chodzi o wynik III kwartału pomimo planowanego deficytu jako wyniku 
budżetowego została osiągnięta nadwyżka budżetowa wielkości 2 677 530,31 zł. Drugi  
z wyników ustalany przez skarbnika jako różnica między dochodami i wydatkami  
o charakterze bieżącym tutaj również powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną wielkości 
6 476 000,00 zł. Przychody stanowią kwotę 1 572 386,11 zł pochodząca z nadwyżki z lat 
ubiegłych oraz tzw. wolnych środków czyli innych źródeł stanowiąc 1 854 256,82 zł. 
Natomiast rozchody, pomimo planowanych 2 425 000,00 zł zrealizowane zostały wielkości 
1 403 283,71 zł, na którą składały się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, łączna kwota 
rat kapitałowych spłaconych na koniec września to jest 1 103 283,71 zł. W tym samym 
okresie zostały wykupione obligacje na łączną kwotę 300 000,00 zł. Zgodnie  
z zaplanowanymi wielkościami do końca roku 2013 zostanie spłaconych jeszcze 317 500,00 
zł w postaci rat kapitałowych kredytów. Jak również będzie miał miejsce jeszcze jeden wykup 
wcześniej wyemitowanych obligacji na kwotę 700 000,00 zł. Wynik na koniec III kwartału to 
oprócz podanych powyżej charakterystyk jednostki sprawozdają w zakresie pozostałych 
zobowiązań. Na koniec września pozostało 2 905 000,00 zł zobowiązań we wszystkich 
jednostkach organizacyjnych powiatu gryfińskiego. Całość tej kwoty stanowią zobowiązania 
o charakterze niewymagalnym i składają się na nią oprócz inwestycji, które są realizowane  
i kontynuowane w bieżącym kwartale, zazwyczaj pochodne od wynagrodzeń płaconych  
na koniec miesiąca. Na koniec III kwartału kwota zobowiązań długoterminowych  
na poziomie 17 244 000,00 zł, wśród której 1 125 000,00 zł to kredyt inwestycyjny 
zaciągnięty  w 2006 roku, 7 877 000,00 zł to kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2007 roku, 
znajduje się tutaj również kwota 4 625 000,00 zł kredytu zaciągniętego w 2011 roku 
związany z zadaniami inwestycyjnymi w zakresie zadań drogowych. Pozostały również  
do wykupu obligacje, z których kwota 1 600 000,00 zł przypada na kolejny rok, a 700 000,00 
zł tak, jak już zostało wskazane zostanie jeszcze wykupione w bieżącym roku. Jeżeli chodzi  
o inne umowy, które zostały włączone zgodnie z nową definicją do długu publicznego, 
pozostały jeszcze dwie raty wcześniej zawartej umowy na wykup części nieruchomości  
na ulicy 11 Listopada i jedna z tych rat przypadnie jeszcze do zapłaty w bieżącym roku. 
Łączna wartość niespłacone zobowiązania na ten czas to 706 666,00 zł. Oczywiście wszystkie 
te zobowiązania mają charakter niewymagalny i są spłacane zgodnie z harmonogramem 
załączanym do umów.  
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha poprosił o przygotowywanie oceny wykonania 
budżetu w formie pisemnej, co ułatwi komisji analizę materiału. 
 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha zapytał o przyczynę zmniejszenia kwoty na remont 
siedziby WTZ w Gryfinie, z planowanych dwóch rat po 250 000 zł, na przyszły rok zostało 
zaplanowane 50 000 zł. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że są dwie przyczyny. Pierwsza  
z nich to umowa z WTZ, że środki przekazane przez powiat miały stanowić wkład własny  
w pozyskane przez warsztaty środki, co na razie się nie powiodło. Można powiedzieć, 
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 że środki te nie zapracowały na pozyskanie kolejnych złotówek. Jeżeli chodzi o kolejny rok 
to powiat zaplanował przekazać 50 000,00 zł, dlatego że przewiduje się że w kolejnym roku 
środki te również nie pozyskają kolejnych. Najważniejszą przyczyną jest to, że akurat  
w następnym roku powiat ma większe zobowiązania finansowe o spłatę zaciągniętych 
zobowiązań. Poza tym generalnie na WTZ powiat przekazywał środki z dawnego funduszu 
ochrony środowiska, a te w stosunku do lat ubiegłych również zmalały. Jeżeli okaże się,  
a są wyjaśniane różnice z urzędem marszałkowskim, że będzie można tę kwotę dochodu  
z tytułu kar za korzystanie ze środowiska zwiększyć to z pewnością kwota na remont WZT 
zostanie zwiększona. Natomiast na ten moment Zarząd nie jest w stanie jej zwiększyć. Dodał, 
że Zarząd jest po rozmowach, z których wynikło, że urząd marszałkowski chce od powiatu 
zwrotu kwoty 250 000,00 zł za okres trzech lat. Kwota ta powstaje w ten sposób,  
że przedsiębiorstwo składa deklarację, na podstawie której dzieli się środki. Starosta 
Stargardzki doszedł do wniosku, że źle sporządzono deklaracje i zwrócił się o ich korekty.  
Na dzień dzisiejszy urząd marszałkowski potrącił kwotę ze środków dla powiatu 
gryfińskiego, na co powiat zaprotestował. Zarząd argumentuje to tak, że nie ma informacji ani 
wpływu na sposób dzielenia środków. Z uwagi na to, że urząd ma prawo dokonać potrącenia 
z wydzielonych środków, po wyrażeniu zgody przez powiat, lecz przepisy ochrony 
środowiska w tym zakresie niestety nie są jasne jak się dokonuje korekty. Marszałek 
zaproponował podpisanie porozumienia i trzeba będzie dojść do jakiegoś konsensus. Cała 
sprawa wynikła od definicji ujęcia wody, które było w granicach powiatu stargardzkiego, 
przy czym króciec poboru wody znajduje się w powiecie stargardzkim, a pompy i budynek  
w Starym Czarnowie. Rok 2013 był nietypowym rokiem, co prawda powiat przyjął środki  
do budżetu, jednakże prawdopodobnie odniesieniem powinien być 2012 rok, kiedy były 
wprowadzone dwie raty opłat. Stąd być może zaniżone środki w budżecie z tytułu kar  
za korzystanie ze środowiska naturalnego i zmniejszenie planowanych wydatków. 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.25 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Rafał Mucha 
 


