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PROTOKÓŁ NR 42/14 
POSIEDZENIA KOMISJI BUD ŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 24.02.2014 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.10 i trwało do 14.05 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności  
- zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, skarbnik powiatu Izabela Świderek  
i naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący 
komisji Rafał Mucha. Głównym tematem posiedzenia były dotacje.  
  
 
Ad. 2 Porządek obrad 42 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 
stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu nr 41/14 zostało przesunięte na kolejne posiedzenia Komisji 
Budżetu i Gospodarki. 
 
Ad. 4-6 Informacja o wykorzystaniu dotacji udzielonych przez Powiat Gryfiński w roku 
2013. Ocena celowości przeznaczenia i wykorzystania dotacji udzielonych przez Powiat 
Gryfi ński w roku 2013. Wykorzystanie dotacji uzyskanych przez Powiat Gryfiński  
od podmiotów zewnętrznych. Ocena wykorzystania przez Powiat Gryfiński możliwości 
dofinansowania środkami zewnętrznymi zadań realizowanych w 2014 roku (materiał 
stanowi załącznik nr 3). 
 

Na posiedzenie komisji przybyli dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
Marianna Kołodziejska-Nowicka, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Elżbieta Lorenowicz-Bień, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha i naczelnik Wydziału Zarządzanie Drogami 

Arkadiusz Durma. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
przedstawiła informację dot. dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2013 r., stanowiącą 
załącznik nr 4. 
 
Radny Jerzy Zgoda zwrócił uwagę na to, że prym w pozyskiwaniu środków z projektów 
unijnych wiedzie ZSP nr 1 w Chojnie. Z czego to wynika i dlaczego nie ma takich działań  
w ZSP nr 2 w Gryfinie? 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że ZSP nr 2 w Gryfinie również 
uczestniczy w pozyskiwaniu środków, może nie aż w tylu projektach, co ZSP nr 1 w Chojnie. 
Nie wszystkie projekty realizowane przez ZSP nr 2 w Gryfinie widnieją w zestawieniu, 
ponieważ jest uczestnikiem projektów, dla których liderem są inne podmioty. W związku  
z tym to, z czego szkoła korzysta nie ma bezpośredniego odzwierciedlenia w jej budżecie.  
Na przykład, już od trzech lat szkoła uczestniczy w projekcie, na zasadzie partnerstwa,  
ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, gdzie został przekazany 
sprzęt do pracowni elektrycznej, komputery, urządzenie wielofunkcyjne i książki, na łączną 
wartość 30 000 zł. Obecnie szkoła już po raz piąty przystąpiła do realizacji projektu, dzięki 
któremu młodzież z technikum zawodowego oraz zasadniczej szkoły zawodowej będzie 
mogła uczestniczyć w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Od 2008 r.  
we wspólnie realizowanych projektach udział wzięło już blisko 300 uczniów z ZSP nr 2  
w Gryfinie, którzy uzyskali kwalifikacje bądź uprawnienia w różnych dziedzinach. W trakcie 
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realizacji są projekty „Nasze kompetencje-Nasza przyszłość”, „Kreatywni i kompetentni” 
oraz „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” - polski 
technik żywienia mobilny na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Należy podkreślić, 
że zarówno jedna jak i druga szkoła pozyskuje i korzysta ze środków w ramach swoich 
potrzeb, a i trochę szczęścia należy mieć w takich działaniach. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że szkoły powinny pozyskiwać środki na wyposażenie 
pracowni i polepszenie warunków nauki w kontekście przygotowania nowego naboru 
kandydatów do zawodów.  
 
Radny Rafał Mucha zapytał, jakie są możliwości i perspektywy szkoły na  pozyskanie 
środków na ten rok.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że z tego co wie to szkoła ponownie będzie aplikować o środki z nowego 
rozdania.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że będzie to wyglądało tak, że pod 
koniec 2014 r. będą składane wnioski, a środki z projektów uruchamiane są w 2015 roku. 
Programy na szkolnictwo zawodowe są jednym z priorytetów. 
 
Radny Rafał Mucha zapytał, czy za tym, że jest to priorytetowe zadanie będą szły środki 
finansowe na zaspokojenie potrzeb szkół. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na razie, jak każdy program unijny 
jest w sferze ogólnych informacji i konsultacji. Pula środków już jest wskazana na ten cel 
przez marszałka województwa. Jednakże powiat niekoniecznie będzie czekał na te środki, 
ponieważ technikum elektryczne wymaga szybszego działania. W zeszłym roku zmieniła się 
podstawa programowa i w trzech dziedzinach trzeba przygotować stanowiska do zdawania,  
a akurat elektryka jest najdroższym. W tym roku pierwsze, najbardziej potrzebne stanowisko 
będzie już zrobione.  
 
Radny Rafał Mucha zapytał, czy stopień pozyskiwania środków zewnętrznych jest 
przedmiotem oceny dyrektorów. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na najbliższej sesji zostaną 
zaproponowane zmiany zasad regulaminów wynagradzania, gdzie jednym z punktów 
przyznawania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jest zmodyfikowany zapis  
o środkach unijnych. Ocenie podlegać będą próby pozyskiwania, ale przede wszystkim ich 
efekt końcowy. 
 
Radny Jerzy Zgoda dodał, że szkoły powinny z ostrożnością podchodzić do realizacji 
projektów, które nie są związane z podstawą programową, angażowanie uczniów odbywa się 
kosztem nauki, co wpływa na wyniki. 
 
Radny Rafał Mucha zapytał, w jakiej formie przekazywane są informacje odnośnie 
terminów i sposobu składania wniosków na dotacje na ochronę zabytków. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że w ciągu roku powiat zawsze wywiesza na stronie internetowej informację  
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o terminie składania wniosków, który upływa 30 września. Poza tym, informacje przesyłane 
są do poszczególnych gmin z terenu powiatu. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy wszystkie dotacje rozliczane są w terminie. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że wszystkie podmioty mają obowiązek rozliczenia się z wykorzystania 
dotacji w określonym terminie. Jest jeden przypadek nierozliczenia się z dotacji za 2012 r. 
 
Radny Rafał Mucha poprosił o uzupełnienie informacji w tym zakresie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że ze wszystkich udzielonych dotacji 
problem z rozliczeniem wystąpił tylko z parafią w Krzywinie. Dotacja wynosiła 20 000,00 zł, 
gdzie przy rozliczeniu zakwestionowane zostały 2 000,00 zł. W tym zakresie została wydana 
decyzja, od której nastąpiło odwołanie do SKO, które uchyliło decyzję powiatu  
i skierowało do ponownego rozpatrzenia wskazując pewne uchybienia proceduralne (kpa). 
Ponowne rozpatrzenie zostało przeprowadzone i część dotacji została naliczona do zwrotu 
przez parafię, która następnie wystąpiła o umorzenie należności, jednak Zarząd z uwagi  
na przyjęte reguły, nie przychylił się do wniosku. 
 
Radny Rafał Mucha zapytał, czy były jeszcze inne przypadki nierozliczenia się przez 
podmioty z otrzymanej dotacji z budżetu powiatu.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zdarzają się takie przypadki. 
 
Radny Rafał Mucha poprosił w imieniu komisji o przygotowanie informacji w zakresie 
problematycznych przypadków rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu powiatu. 
Pismo znak: BRZ.0012.1.42.2014.DK 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
przedstawiła informację o wydatkach finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa 
i innych jednostek w 2013 r. objętych planem finansowym PCPR w Gryfinie, stanowiącą 
załącznik nr 5 oraz informację o rozliczeniu i wykorzystaniu udzielonych dotacji ze środków 
budżetowych za 2013 r., stanowiącą załącznik nr 6. Następnie wyjaśniła zasady 
przydzielania dotacji na bieżącą działalność dla poszczególnych domów pomocy społecznej. 
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy środki przekazywane w formie dotacji dla poszczególnych 
DPS na bieżącą działalność, wystarczają na pokrycie kosztów. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
odpowiedziała, że jest to za niska kwota żeby pokryć całkowity koszt utrzymania. Jednakże 
nie jest to jedyna kwota jaka wpływa na utrzymanie mieszkańca. Dotacja jest jednym  
z elementów, a drugim jest odpłatność mieszkańca. Przy niskim koszcie utrzymania i średnim 
poziomie dochodu mieszkańca, to 70% jego dochodu plus wspomniana dotacja często 
pokrywa koszt utrzymania. Jednakże jeżeli jest to osoba przyjęta po 2004 roku to całość 
kosztów pokrywa gmina, pomniejszona o odpłatność samego mieszkańca. Dodała,  
że struktura mieszkańców w DPS w Nowym Czarnowie jest 87 osób utrzymywanych  
z dotacji, 20 osób w DPS w Dębcach, 17 osób w DPS w Trzcińsku-Zdroju. Lepsza sytuacja 
jest w tych placówkach, które przechodzą na 100% finansowanie z gminy 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że na sprawę należy spojrzeć również z innej 
strony, że osoby prawne prowadzące dps opłacają czynsz dzierżawny, ogólnie wszystkie 
koszty i do tego jeszcze inwestują w budynek. Ważna jest struktura zarządzania danym 
domem pomocy społecznej, największe koszty generują wynagrodzenia pracownicze. W inny 
sposób można próbować te koszty zmniejszać dostosowując strukturę obsługi  
do ilości mieszkańców, żeby zachowywać standardy. Dlatego zadania prowadzenia domów 
przekazywane są stowarzyszeniom upatrując w tym, że będą one również pozyskiwać środki 
zewnętrzne. Za wzór pozyskiwania środków na prowadzenie domu posłużyć może 
Stowarzyszenie „Pod Dębami”, który stworzył dobre warunki dla mieszkańców. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że PCPR w Gryfinie koordynuje również 
dofinansowania w ramach realizacji „Program wyrównywania różnic między regionami II” 
obszar „D” - likwidacja barier transportowych zakup mikrobusów przystosowanych  
do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochody zostaną przekazane dla stowarzyszeń  
i gminy Gryfino. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że PCPR ma dużo dotacji i środków zewnętrznych, które przechodzą przez 
jednostkę, pozyskiwane w części. Kilka projektów jest napisanych i w oczekiwaniu  
na rozstrzygnięcie. Jest duży projekt norweski do pozyskania 1 700 000,00 zł na doposażenie 
w sprzęt rehabilitacyjny wypożyczalni i DPSy. Rozstrzygnięcie ma nastąpić w marcu.  
 
Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha przedstawiła informację Wydziału dotyczącą wykorzystania dotacji 
otrzymanych oraz udzielonych w 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 7. 
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy są jakieś dziedziny na które wydział chciałby uzyskać 
środki, żeby uporządkować sprawy nieruchomości. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odpowiedziała, że wydział stara się pozyskiwać środki, w szczególności  
od Wojewody Zachodniopomorskiego, który w zeszłym roku po interwencjach zwiększył 
dotację dla powiatu z 60 000,00 zł na 132 000,00 zł. Ogólnie zapotrzebowanie na środki 
finansowe na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa złożone do Wojewody 
Zachodniopomorskiego na rok 2013 wynosiło 225 000,00 zł. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że są trzy takie dziedziny: rowy  
i drogi Skarbu Państwa, które zgodnie z przepisami stanowią własność poszczególnych gmin 
i na które powiat sukcesywnie przekazuje dokumentację do wojewody w celu ich 
komunalizacji oraz nieruchomości Skarbu Państwa, na które najskuteczniej udaje się 
pozyskiwać jednorazowe środki na przykład na rozbiórkę budynków czy naprawę urządzeń 
drenarskich.  
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma przedstawił informację  
o wykorzystaniu dotacji uzyskanych i udzielonych w 2013 roku przez powiat gryfiński  
na zadania realizowane na drogach powiatowych, stanowiącą załącznik nr 8. 
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Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy wystarczające są środki dla gmin na bieżące utrzymanie 
dróg w mieście.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że wysokość 
dotacji jest zmienna ze względu na długość dróg w mieście czy w zależności od potrzeb 
występujących na poszczególnych ulicach, występowania chodnika itd. Stąd niegdyś 
wprowadzony podział dotacji, co jakiś czas jest regulowany w poszczególnych gminach.  
Na wniosek gminy analizowany jest zakres potrzeb. Na przykład zwiększeniu uległa dotacja 
dla gminy Trzcińsko-Zdrój w związku ze zmianami przepisów ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. Gminy radzą sobie z zadaniami zleconymi przez powiat, na dobrym 
poziomie jako samorządy lokalne na swoim terenie. Łącznie wydatki w 2013 roku na zadania 
drogowe realizowane dotacjami wyniosły 5 686 907,50 zł. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że po zimie zostało dużo śmieci na poboczach dróg. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że zostały 
zabezpieczone środki w budżecie na ten cel. Zadanie wykonywane będzie przez lokalne 
zakłady komunalne, które mają w tym zakresie doświadczenie i sprzęt. 
 
Radny Rafał Mucha zapytał, w związku z różnicami panującymi na drogach w mieście  
w poszczególnych gminach, czy wydział próbował wyliczać dotacje zgodnie z jakimś 
algorytmem. A może bazowane jest na negocjacjach i doświadczeniu wydziału?  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że wzoru  
na wyliczenie dotacji na utrzymanie dróg w mieście w poszczególnych gminach wprowadzać 
nie można, byłby niemiarodajny, po prostu jest zbyt dużo zmiennych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że powiat przygotowuje różne dokumentacje, 
a głównym źródłem pozyskiwania środków są Schetynówka i FOGR. W tym roku może uda 
się pozyskać środki na przebudowę ul. Dworcowej w Mieszkowicach, gdzie inwestycja 
znajduje się na 5 miejscu na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w 2014 
roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II 
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Z zapowiedzi wynika, że pula środków zostanie jednak 
powiększona co zwiększa szansę dofinansowania inwestycji powiatowej. Przygotowywane są 
również dokumenty na drogę Szczecin-Binowo, dojazdową do pola golfowego, które stanowi 
wizytówkę nie tylko powiatu gryfińskiego ale również województwa zachodniopomorskiego. 
Kolejna inwestycja dotyczy przebudowy ulicy Kolejowej, 9 Maja i Pomorskiej w Gryfinie,  
III etap inwestycji na drodze Linie-Gryfino. 
    
Radny Rafał Mucha zapytał, w jaki sposób zostanie rozwiązany problem z  ulicą 
Mickiewicza.  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że po naprawia chodników przy ulicy 
Mickiewicza, Zarząd zastanawiał się nad naprawą również nawierzchni drogi, po czym 
zgodnie z porozumieniem można byłoby przekazać drogę gminie Gryfino. Naprawy 
chodników będą następowały w miejscach niebezpiecznych wymagających nagłych napraw. 
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Ad. 7 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zaprosił radnych na posiedzenie Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która odbędzie się 5 marca br. dot. wniosku  
w/s funkcjonowania pogotowia ratunkowego na terenie powiatu gryfińskiego.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.05  
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka Przewodniczący Komisji 
 
 Rafał Mucha 


