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PROTOKÓŁ NR 25/12 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 29.08.2012 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), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek i naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i 
obrady poprowadził przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pankratow. Głównym 
punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XV sesję Rady Powiatu 
w Gryfinie; Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2012 r. do 
30.06.2012 r. 
 
Porządek obrad 25 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
Protokół nr 24/12 posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.  
 
 
Ad. Analiza i opiniowanie części materiałów na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia 
stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu (druk nr 3/XV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały  

(na posiedzeniu w dniu 31.07.2012 r.) 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości 
(druk nr 4/XV);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały  

(na posiedzeniu w dniu 31.07.2012 r.) 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w Chojnie (druk nr 5/XV);  

 
Na posiedzenie przyszła zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że chodzi o nieruchomości położone  
w gminie Chojna stanowiące część składową drogi powiatowej - ulicy Mieszka I, na której 
znajdują się pawilony handlowe. Przedmiotowe pawilony w części usytuowane są na 
działkach gminnych i w części na działce stanowiącej własność powiatu. Zasadnym jest 
wydzielenie części gruntu pod pawilony o powierzchni ok. 34 m2 i 16 m2. Koszty 
przygotowania działki do sprzedaży zobowiązała się pokryć gmina Chojna. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Anna Nikiti ńska powiedziała, że w celu zrealizowania wniosku właścicieli pawilonów 
handlowych i uregulowania stanu prawnego nieruchomości zabudowanych tymi pawilonami 
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celowym jest zbycie wydzielonych działek gruntu na rzecz gminy, celem późniejszego ich 
zbycia na rzecz wnioskodawców. Koszty z tym związane zobowiązała się pokryć gmina. 
 
Posiedzenie opuściła zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały.  
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  
z realizacji w roku 2011 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  
dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 (druk nr 6/XV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały  

(na posiedzeniu w dniu 31.07.2012 r.) 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie gryfińskim (druk nr 
7/XV); 

 
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 uchwała ma charakter porządkujący i podyktowany jest koniecznością 
dostosowania zapisów do zmieniającej się oferty edukacyjnej, zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty, Rada Powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  
w powiecie gryfińskim. 
 
Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Plac 
Wolności w Moryniu kategorii drogi powiatowej (druk nr 8/ XV);  

 
Na posiedzenie przyszedł Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami - Paweł Nycz. 
 
Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami Paweł Nycz powiedział, że na wniosek Burmistrza 
Gminy Moryń została wszczęta procedura pozbawienia ulicy Plac Wolności  
w Moryniu kategorii drogi powiatowej, stanowiącej plac usytuowany w centrum miasta.  
Po zasięgnięciu opinii wszystkich sąsiadujących powiatów i otrzymaniu pozytywnych uchwał 
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zarządu Powiatu w Myśliborzu, 
przedstawia się Radzie Powiatu przedmiotowy projekt. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że powiat w takiej sytuacji nie będzie więcej 
ponosił kosztów utrzymania tej drogi. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Szkolnej  
w Chojnie kategorii drogi powiatowej (druk nr 9/XV) ; 
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Inspektor Wydziału Zarządzanie Drogami Paweł Nycz powiedział, że przedmiotowa 
nieruchomość drogowa, położona w obr. 2 miasta Chojna, stanowi ulicę dojazdową  
do budynków mieszkalnych i publicznych. Po drodze odbywa się ruch lokalny o niewielkim 
natężeniu. Mając na uwadze zapisy ustawy o drogach publicznych zmiana kategorii drogi jest  
w pełni zasadna. Wolę przejęcia przedmiotowej ulicy wyraziła Gmina Chojna. Tutaj również 
została zachowana cała procedura opiniowania projektu przez sąsiadujące powiaty. Stąd 
proponowany projekt uchwały Rady Powiatu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że cztery lata temu powiat podjął próbę 
przekazani tej drogi gminie, ale nie było wówczas zainteresowania z jej strony.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Radny Eugeniusz Stachera zgłosił uwagi do remontu ulicy Nadodrzańskiej w Widuchowej 
wskazując na konieczność dokonania przeglądu robót remontowych wspólnie z Wójtem 
Gminy Widuchowa. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami do dokonania w ciągu 7 dni przeglądu wykonywanych prac remontowych na ulicy 
Nadodrzańskiej w Widuchowej, z udziałem przedstawiciela gminy Widuchowa i radnego 
Rady Powiatu w Gryfinie  z tego rejonu. 
Pismo znak: BRZ.0012.25.2012.DK 
 
Posiedzenie opuścił Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami - Paweł Nycz. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 
nr VII/62/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011-2016 (druk nr 
10/XV); 

 
Na posiedzenie przyszedł zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 
Zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński powiedział, że zmiana Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu 
Gryfińskiego dotyczy wniosku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gryfinie, mającego swoją siedzibę w budynku należącym do Powiatu 
Gryfińskiego, mieszczącym się w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 5a, o dofinansowanie 
adaptacji i remontu budynku przy ul. Szczecińskiej 33 dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Inwestycja będzie realizowana w latach 2013–2014. Środki przeznaczone przez Powiat 
Gryfiński w wysokości 500 000,00 zł w rozbiciu na dwa lata po 250 000,00 zł będą 
pochodziły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Umieszczenie tej inwestycji  
w dokumentach planistycznych powiatu umożliwi stowarzyszeniu złożenie wniosków 
aplikacyjnych m.in. w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po to, 
aby uzyskać dofinansowanie.  
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, czy w związku z wprowadzeniem zmiany do uchwały  
nr VII/62/2011 inwestycje zaplanowane na 2013-2014 ulegną zmianie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeszcze nie zostały zamknięte plany 
na kolejny rok i nie jest powiedziane, że powyższa inwestycja odbędzie się kosztem jakiejś 
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innej. Zarząd zaproponował Radzie powyższe zmiany, ponieważ obiekt jest nieruchomością 
powiatu, który został oddany w użytkowanie dla stowarzyszenia, które przygotowuje obiekt 
na potrzeby osób niepełnosprawnych, na warsztaty terapii zajęciowej, przez co powiat 
odzyska użytkowany do tej pory przez nich budynek na ulicy Sprzymierzonych 5a. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuścił zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Olszyna (druk nr 11/XV); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że do powiatu wpłynął apel o pomoc  
dla powodzian w gminie Olszyna. Z uzyskanych informacji wynika, że wiele samorządów 
chce udzielić wsparcia w wysokości od 5 000,00 zł do 15 000,00 zł. Zarząd proponuje pomoc  
z powiatu w wysokości 10 000,00 zł. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że jest coraz więcej kataklizmów a wszystkim 
nie uda się pomóc, została wybrana gmina Olszyna, która w tym roku została dwukrotnie 
doświadczona przez żywioły.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2012 rok (druk nr 12/XV); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 
powiatu na 2012 rok, zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu, 
wykazane w formie tabelarycznej w załącznikach. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012– 2039 
(druk nr 13/XV);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest 
dokumentem obligatoryjnym, a z uwagi na to, że zostało włączone zadanie związane z 
realizacją całej modernizacji, adaptacji budynku na potrzeby Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie. Zatem aby dokumenty były spójne zostało to 
zadanie również włączone w Wieloletnią Prognozę Finansową i wykazane jako wydatki 
planowane do poniesienia w roku 2013 i 2014 w zadaniach o charakterze majątkowym. 
Zmiany, które nastąpiły w tej uchwale w załączniku pierwszym dotyczą wydatków 
majątkowych planowanych na lata 2013 i 2014. Natomiast w kolejnym załączniku zadanie to 
zostało wskazane na str. 5 pod nazwą „adaptacja i remont budynku Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33, dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych”. Łączna kwota planowanych środków to 500 000,00 zł.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki 
budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (druk  
nr 14/XV);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że przedstawiony projekt jest wynikiem 
harmonogramu prac nad procedurą budżetową na rok kolejny, który wynika z kolei z podjętej 
uchwały przez Radę Powiatu w 2011 roku. Radzie zostały zaproponowane główne wytyczne 
jakie będą obowiązywały przy konstrukcji budżetu na 2013 rok. Ogólne założenia są takie,  
że dochody ustalone będą na poziomie, jaki wyniknie z otrzymanych informacji  
z Ministerstwa Finansów i od wojewody w zakresie dotacji na zadania zlecone. 
Uwzględnione zostaną również wielkości, które będą mogły wpłynąć na wysokość 
realizowanych dochodów w kolejnym roku. Wydatki będą szacowane na podstawie 
planowanych do realizacji dochodów. Wielkość wydatków bieżących i inwestycyjnych może 
ulec zmianie w konsekwencji ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Mając na uwadze 
pełną realizację zadań ustawowych przyjmuje się kierunki polityki przy opracowaniu budżetu 
na 2013 rok, zgodnie z paragrafem 3 niniejszego projektu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że takimi wytycznymi Zarząd chce się 
kierować, Rada ma możliwość wskazania innych kierunków. Mowa jest o pewnych 
założeniach finansowych co należy pilnować w finansach oraz wskazuje się tylko niektóre 
najbardziej kosztochłonne inwestycje, co jednocześnie nie znaczy, że będzie ich robionych 
tak wiele, jak co roku. W uchwale nie można było wymienić wszystkiego.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

13. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku 
roku do dnia 30 czerwca 2012 r. (druk nr 15/XV); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w pierwszym półroczu 2012 r. dokonano 
jednego umorzenia wierzytelności w kwocie 6 055,20 zł, które stanowi częściowe umorzenie 
należności z tytułu opłat za wyżywienie byłych wychowanków w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Chojnie z dnia 19 stycznia 2012 r. Z przedłożonej dokumentacji 
wynika, iż nie ma realnych możliwości na wyegzekwowanie długu a dalsze postępowania 
prowadzone przez jednostkę powodować będą tylko dodatkowe koszty  
w postaci czynności egzekucyjnych.  
 

Komisja zapoznała się. 
 
 
Ad. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2012 r.  
do 30.06.2012 r. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że planowane do osiągnięcia w 2012 r. 
dochody budżetowe na koniec czerwca zrealizowane zostały w wysokości 35 528 229,66 zł,  
co stanowi 51,55% planowanych kwot. Wśród zrealizowanych dochodów budżetowych 
98,39% z kwotą 34 956 277,46 zł stanowią dochody bieżące, a 1,61% z kwotą 571 952,20 zł 
stanowią dochody majątkowe, związane głównie ze sprzedażą udziałów w spółce „Szpital 
Powiatowy  
w Gryfinie”. Struktura zrealizowanych w I półroczu dochodów budżetu, to dochody własne 
stanowiące 12 446 062,66 zł tj. 35% całości zrealizowanych środków, subwencja ogólna 
stanowi 15 920 676,00 zł tj. 45% zrealizowanych dochodów, dotacje z budżetu państwa 
stanowią 7 161 491,00 zł, co stanowi 20%. Struktura dochodów własnych została opracowana  
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w tablicy 1 na str. 4 części opisowej. Wśród zrealizowanych dochodów własnych w łącznej 
kwocie 12 446 062,66 zł największy udział mają dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z kwotą  
5 596 782,82 zł, ale także z wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tytułu opłaty komunikacyjnej, zajęcia pasa 
drogowego, wpłat za koncesje i licencje. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, dochody zrealizowane zostały w wysokości 1 489 535,02 zł, składają się na nie te 
wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy, w łącznej kwocie 223 066,02 zł, pochodzące  
z wpływów z Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację programów na rzecz promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na wynagrodzenia 
osób zatrudnionych na stanowiskach pracy zgodnych z wymaganymi standardami. W dziale 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały dochody pochodzące  
z wpłat wnoszonych przez zobowiązane podmioty z tytułu korzystania ze środowiska 
naturalnego. Kwota wykonanych dochodów z tego tytułu na 30.06.2012 r. wyniosła  
1 282 950,27 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, dotyczy dochodów pozyskiwanych  
w związku z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi oraz udziałem w dochodach 
związanych z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Łączna kwota 
wypracowanych na koniec I półrocza dochodów własnych wynosi 1 115 750,23 zł. Ujęte  
w dziale 852 Pomoc społeczna własne dochody budżetowe w kwocie 1 093 914,31 zł 
pochodzą w kwocie 674 805,53 zł, z tytułu wpłat za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, także uwzględnione są środki, które pobierane są zgodnie  
z zawartymi porozumieniami na podstawie ustawy o pomocy rodzinie, środki wpłacane przez 
inne powiaty bądź gminy za pobyt dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych  
lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gryfińskiego. Dział 851 
Ochrona zdrowia, zawiera własne dochody budżetowe w wysokości 563 700,00 zł, 
pochodzące głównie ze sprzedaży udziałów w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
Sp. z o.o. – 552 500,00 zł. Zrealizowane w I półroczu wydatki budżetowe stanowią kwotę  
31 303 707,74 zł, co stanowi 44,46% całości zaplanowanych środków. Wśród zrealizowanych 
kwot 1 200 953,34 zł stanowią wydatki majątkowe, mające związek z prowadzonymi 
inwestycjami z przebudową parkingu przy ul. 11 Listopada 16d i realizacją inwestycji  
przy ul. Armii Krajowej dot. adaptacji budynku na potrzeby ochrony zdrowia, z wykonaniem 
termomodernizacji budynku przy ul. Niepodległości 39, kontynuowano projekt realizowany 
przez ZSP nr 1 w Chojnie w ramach RPO, mający na celu doposażenie pracowni szkolnych. 
Realizacja zadań o charakterze inwestycyjnym, skutkujących wydatkami majątkowymi,  
z uwagi na zakres, charakter oraz sposób rozliczania wykonanych prac, znajdzie 
odzwierciedlenie w realizacji budżetu za okresy późniejsze. Strukturę zaplanowanych  
do realizacji w 2012 r. wydatków przedstawia tablica 3 ze strony 14. Wykonane w I półroczu 
2012 r. wydatki budżetowe związane były z realizacją zadań oświatowych (dział 801 i 854). 
Wydatki poniesione na oświatę wyniosły 10 976 073,27 zł, co stanowi 35,06% 
zrealizowanych wydatków. Zrealizowane wydatki budżetowe związane były także  
z zadaniami z zakresu pomocy społecznej (dział 852). Na ten cel poniesione środki wyniosły 
6 258 194,99 zł, stanowiąc blisko 20% całości wykonanych wydatków, dotyczą 
funkcjonowania Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej w Chojnie, 
działalności czterech domów pomocy społecznej, działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie i funkcjonowania na terenie Powiatu Gryfińskiego rodzin 
zastępczych. Administracja publiczna (dział 750) stanowiła 14,02% wykonanych wydatków, 
związanych z działalnością Starostwa Powiatowego, funkcjonowaniem Rady Powiatu, 
działalnością promocyjną i realizacją zadań zleconych z zakresu urzędów wojewódzkich. 
Podejmowane w ramach ochrony zdrowia (dział 851) czynności, stanowiące 7,56% 
zrealizowanych wydatków z kwotą 3 939 720,00 zł, związane są z obowiązkiem 
przekazywania przez powiat składek na ubezpieczenie zdrowotne m.in. osób bezrobotnych. 
Dotyczą również realizowanej od 2011 r. inwestycji, mającej na celu adaptację obiektu 
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powiatowego przy ul. Armii Krajowej na potrzeby świadczenia usług medycznych. Pozostałe 
zadania z zakresu polityki społecznej (dział 853) z kwotą 2 199 176,07 zł dotyczy 
działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, realizacji projektu Minimalizacja 
wykluczenia społecznego, działalności Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, 
funkcjonowania Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie. Osiągnięty na koniec  
I półrocza wynik budżetowy działalności finansowej Powiatu Gryfińskiego jest nadwyżką 
budżetową na poziomie 4 224 521,92 zł. Zrealizowany wynik operacyjny stanowi nadwyżkę 
na poziomie 4 853 523,06 zł. Oznacza to, że na chwilę obecną całokształt realizowanych 
zadań jest finansowany z dochodów wypracowanych, czyli własnych środków przez Powiat 
Gryfiński. Ustawowe wskaźniki zadłużenia, stanowiące 60% relacji ogółu długu  
do planowanej wielkości dochodów wynosi na dzień 30.06.2012 r. 27,99 % oraz drugi 
wskaźnik 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, 
pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok 
budżetowy dochodów, stanowi 4,79 %. Zrealizowane do 30.06.2012 r. przychody  
w wysokości 2 600 000,00 zł w całości stanowią wolne środki, będące nadwyżką środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów  
i pożyczek z lat ubiegłych. Do dnia 30.06.2012 r. nie została uruchomiona transza kredytu  
w kwocie 1 000 000,00 zł, zaciągniętego w 2011 r. Na tą chwilę nie został jeszcze 
uruchomiony. Zrealizowane w I półroczu 2012 r. rozchody budżetowe związane są ze spłatą 
wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz wykupem wyemitowanych wcześniej 
obligacji. Spłacono raty kapitałowe kredytów bankowych w łącznej kwocie 538 660,84 zł 
oraz dokonano wykupu obligacji w kwocie 300 000,00 zł, w grudniu planowany jest drugi 
wykup obligacji na kwotę 700 000,00 zł. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za I półrocze 2012 r. zawiera również informację o kształtowaniu się 
przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego. 
Dług powiatu gryfińskiego na koniec I półrocza wynosi 19 287 000,00 zł i stanowią go 
kredyty bankowe, obligacje wyemitowane na przełomie lat 2004-2005, jak również 
uwzględniona jest kwota 1 059 000,00 zł stanowiąca umowę związaną z zakupem części 
nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16d. Na koniec I półrocza według sprawozdań 
złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu były również należności w łącznej kwocie 
259 703,66 zł, i zobowiązania na kwotę 2 720 530,82 zł stanowiące zobowiązania  
o charakterze niewymagalnym związane z normalnym tokiem funkcjonowania jednostek  
i z wynegocjowanych zawartych w podpisanych umowach na zaciągnięcie zobowiązań 
terminów zapłaty określonych tytułów dłużnych.  
 
 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pankratow przedstawił pismo Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z dnia 1 sierpnia 2012 r. dot. realizacji 
wystąpienia pokontrolnego z dnia 31.07.2012 r. z kontroli przeprowadzonej przez Zespół 
Komisji Rewizyjnej w jednostce dot. realizacji zadań w zakresie opieki nad rodziną. 
Pismo znak: PCPR.MB.0602-14/2012/BRZ.0012.3.25.2012 
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, dlaczego Zarząd nie wyraził zgody dla Prezesa Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” na poddzierżawienie trzech pomieszczeń w budynku 
szpitala. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd nie wyraził zgody  
dla Prezesa Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” na poddzierżawienie trzech pomieszczeń 
w budynku szpitala. Decyzję uzależnił od dokonania zmian w umowie poddzierżawy poprzez 
wprowadzenie zapisu, iż świadczone usługi w poddzierżawianych pomieszczeniach  
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nie mogą być w sprzeczności ze świadczonymi usługami wynikającymi z podpisanego przez 
spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie” kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie 
mogą być konkurencyjne w stosunku do działalności spółki oraz zapisu określającego czy i w 
jakim zakresie przedmiotowa poddzierżawa dla spółki „Dom Lekarski” realizuje plan 
inwestycyjny wynikający z umowy sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego 
w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz z zobowiązaniami inwestycyjnymi 
kupującego. Należy także określić na jakich warunkach spółka będzie korzystała ze sprzętu 
zakupionego w ramach projektu, umieszczonego w poddzierżawianych pomieszczeniach. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pankratow zapytał członków komisji  
czy chcieliby złożyć wnioski lub propozycje do projektu budżetu na 2013 rok. 
 
- brak. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 

 
 Robert Pankratow 


