
 PROTOKÓŁ NR 10/15
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI 

z dnia 28.08.2015 r.

Posiedzenie  rozpoczęło  się  o  godz.  12.00  i  trwało  do  13.00  w  siedzibie  Starostwa
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności
-  zał.  nr  1),  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Roman  Michalski,  Wicestarosta  Gryfiński  
Jerzy  Miler,  Sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka,  Skarbnik  Powiatu  Izabela  Świderek  
i  naczelnicy.  Posiedzenie  otworzył,  stwierdził  quorum  i  obrady  poprowadził  w  imieniu
Przewodniczącego  komisji  Arkadiusza  Łysika  powołany  na  czas  posiedzenia
Wiceprzewodniczący komisji  Piotr Bugajski.  Głównym tematem posiedzenia była  analiza  
i opiniowanie projektów uchwał na IX sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz wniosek Zarządu
Powiatu o wydanie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej budżetu powiatu
oraz propozycje do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

Ad. 2 Porządek obrad 10 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony,
stanowi zał. nr 2.

Ad. 3 Protokół nr 9/15 został przyjęty jednogłośnie (4 za;0 przeciw; 0 wstrz. się).

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na IX sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

1. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
(druk nr 4/IX);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

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

2. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada
16d w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk  
nr 5/IX);

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna
Zawierucha przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Posiedzenie  opuściła  Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha.
Na  posiedzenie  przyszła  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Gryfinie
Marianna Kołodziejska-Nowicka.
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3. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady
Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia
zadań  i  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  przyznanych  Powiatowi  Gryfińskiemu  na  2015  r.  (druk  
nr 6/IX);

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka  omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
nr  V/36/2015  z  dnia  26  marca  2015  r.  w  sprawie  określenia  zadań  i  podziału  środków
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przyznanych  Powiatowi
Gryfińskiemu na 2015 r.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

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

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu
2015 rok (druk nr 7/IX) II wersja;

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek  powiedziała,  że projekt uchwały został przekazany  
w II wersji. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w wysokości 100 000,00 zł z zadania 
z zakresu drogownictwa na realizowaną przez powiat inwestycję  pn. „Rewitalizacja parku
wokół  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku-Zdroju”.  Środki  te  mają  za  zadanie
zabezpieczyć  wydatki  niekwalifikowane  na  tym etapie.  Projekt  uchwały  włącza  dochody,
które pochodzą m.in. ze zbiórki publicznej jaką zorganizowała Fundacja działająca przy PGE
na  rzecz  wyposażenia  sali  polisensorycznej  dla  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Nowym
Czarnowie.  Włączone  zostały  trzy  dotacje  gmin:  Moryń,  Cedynia,  Chojna,  które
współfinansują  funkcjonowanie  w  okresie  wakacyjnym  transportu  publicznego  dla
mieszkańców. Została  również włączona kwota zwiększają  subwencję oświatową o ponad
14 000  zł,  która  przeznaczona  została  na  doposażenie  gabinetów  medycznych
funkcjonujących w szkołach. Wydatki stanowią pochodną włączanych dochodów i zgodnie  
z uzasadnieniem są przesuwane na wniosek jednostek bądź wydziałów. W projekcie uchwały
zostały skorygowane przychody planowane do realizacji  w 2015 roku. Powodem tego jest
uchylenie w części poprzedniej uchwały Rady Powiatu przez Regionalną Izbę Obrachunkową
właśnie w zakresie przychodów. Po pięciu latach wykazywania przez powiat w identyczny
sposób źródeł finansowania przychodów i rozchodów, które w ubiegłych latach składały się w
powiecie gryfińskim zazwyczaj jako nadwyżka osiągnięta w roku poprzednim i wolne środki.
W  chwili  obecnej  RIO  stwierdziła,  iż  jednostka  samorządu  terytorialnego  nie  posiada
nadwyżki budżetowej z poprzednich lat budżetowych z uwagi na interpretację, która mówi 
o  tym,  że  nadwyżka  byłaby  nadwyżką  wówczas  gdy  skumulowany  wynik  od  początku
funkcjonowania  powiatu  byłby  dodatni.  On jest  ujemny  z  racji  tego,  że  lata  budżetowe  
do  2007  roku  kończyły  się  deficytami.  W związku  z  tym  w okresie  od  2007  roku,  to  
co  wpływa  dodatnio  na  ten  ujemny  skumulowany  wynik,  jeszcze  nie  jest  w  stanie  
go wyprowadzić na zerowy. Oczywiście jest to obrazowane sprawozdaniami finansowymi.  
W tym zakresie RIO na swoim posiedzeniu w dniu 12 sierpnia br. uchyliła w części uchwałę
budżetową dot. źródeł przychodów. W poprzedniej uchwale przychody były rozbite na dwie
pozycje – nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki, a w chwili obecnej przychody są sumą
tych dwóch pozycji i stanowią kwotę  1 967 533,59 zł. W całości wykazywane są w pozycji
wolne  środki.  Deficyt  pozostał  bez  zmian,  w  kwocie  97  533,59  zł  i  zostanie  pokryty
przychodami pochodzącymi z wolnych środków.  
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Wiceprzewodniczący komisji Piotr Bugajski zapytał, czego dotyczyły roboty dodatkowe  
do  umowy  podstawowej  dotyczące  inwestycji  pn.:  „Restauracja  historycznego  obiektu
zabytkowego  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku-Zdroju”  –  I  część  zamówienia:
Rewitalizacja parku wokół DPS w Trzcińsku - Zdroju”,  z obecnym Wykonawcą tj.  firmą
Giardino Beata  Cabaj  z/s  w Szczecinie  za  kwotę  24 500,00 zł  brutto,  a  także  na  roboty
dodatkowe do umowy podstawowej  dotyczące  inwestycji  pn.:  „Restauracja  historycznego
obiektu  zabytkowego  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku-Zdroju”,  z  obecnym
Wykonawcą tj. firmą Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet z/s w Myśliborzu za kwotę
12 000,00 zł brutto.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka  odpowiedziała, że wykonawca starając się położyć
przewody elektryczne musiał  rozebrać polbruk, pod którym, jak okazało się, ułożona była
jeszcze trylinka. Trzeba było ją rozebrać, a tego nie przewidziano w zleceniu. Z tego powodu
trzeba było obniżyć krawężniki. Pani Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień
Publicznych wraz z inspektorem nadzoru pojadą, aby dokonać na miejscu oceny wykonania
prac. A druga rzecz dotyczyła demontażu starych lamp, które nie zostały wpisane do rejestru
zabytków i postawienie nowych, które będą się komponowały z pozostałymi w parku.

Wiceprzewodniczący komisji Piotr Bugajski złożył wniosek: 
-  prośba o zwiększenie  nadzoru nad pracami  w ramach zadania  pn.  „Rewitalizacja  parku
wokół Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju” (m.in. obrzeża przy ścieżce zostały
położone bardzo nierówno, co wpłynie na końcowy efekt prac).
Pismo znak: BRZ.0012.1.10.2015

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

5. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zmiany  uchwały  
nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie
uchwalenia  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  Powiatu  Gryfińskiego  
na lata 2015-2039 (druk nr 8/IX);

Skarbnik  Powiatu  Izabela  Świderek  powiedziała,  że  zmiana  wieloletniej  prognozy
finansowej jest również konsekwencją działań Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z uwagi  
na zakwestionowanie sposobu zdefiniowania przychodów, które muszą być zgodne zarówno
w uchwale budżetowej, jak i w wieloletniej prognozie finansowej. Na swoim posiedzeniu  
w dniu  29  lipca  br.  RIO uchyliła  w całości  wieloletnią  prognozę  finansową uchwaloną  
w czerwcu przez Radę Powiatu. Przedłożony obecnie projekt uchwały różni się nieznacznie
od  poprzedniego  za  wyjątkiem  dostosowania  przychodów  do  kwoty  stanowiącej  sumę
wcześniej  wskazywanych  kwot.  Są  to  obecnie  wolne  środki  stanowiące  1 967 533,59  zł.
Ponadto  w  załączniku  nr  1  dostosowuje  się  wielkość  dochodów  i  wydatków  
do wprowadzanych zmian w uchwale budżetowej.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  określenia  kierunków
polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok
(druk nr 9/IX);

Skarbnik  Powiatu  Izabela  Świderek  powiedziała,  że  przedstawiony  projekt  uchwały
podyktowany jest koniecznością wyznaczenia priorytetowych kierunków polityki budżetowej
Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

7. Sprawozdanie  z  dokonanych  umorzeń  wierzytelności  oraz  ulg  za  okres  
od początku roku do dnia 30.06.2015 r. (druk nr 10/IX);

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.

Ad. 5  Wniosek Zarządu Powiatu o wydanie opinii  w sprawie zmiany przeznaczenia
rezerwy celowej budżetu powiatu.

Wiceprzewodniczący  komisji  Piotr  Bugajski powiedział,  że  wniosek  Zarządu  Powiatu  
w  Gryfinie  dotyczy  rozwiązania  rezerw  celowych  zaplanowanych  na  zadania  z  zakresu
kultury  fizycznej  w  kwocie  30  000,00  zł  i  przeznaczenia  środków  na  przygotowanie  
i opracowanie strategii rozwoju turystyki powiatu gryfińskiego.

Skarbnik  powiatu  Izabela  Świderek odpowiedziała,  że  w  procedurze  planowania
zabezpieczona została kwota w wysokości 30 000 zł pierwotnie przeznaczona na opracowanie
programu współpracy z klubami  sportowymi  w zakresie  realizowania  zadań sportowych.  
Po połowie roku ogólnie działania te jeszcze nie zostały rozpoczęte.  Zatem w tej  sytuacji
działania z zakresu turystyki zostały uznane za istotniejsze dla rozwoju powiatu. Z uwagi  
na to Zarząd Powiatu wnioskuje o to, aby nie blokować środków zgromadzonych w rezerwie
celowej,  które  najprawdopodobniej  nie  będą  już  wydatkowane  w tym roku.  Współpraca  
z  klubami  sportowymi  czy  ogólnie  w  zakresie  sportu  jest  realizowana  poprzez  dotację
przekazywaną dla  gminy Gryfino,  która realizuje  zadania z zakresu sportu poprzez swoją
jednostkę organizacyjną. Są też otwarte konkursy, do których mogą przystąpić stowarzyszenia
działające  w  tym  zakresie.  Stąd  wniosek  Zarządu  o  rozwiązanie  rezerwy  
i przeznaczenie środków na opracowania strategii rozwoju turystyki.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka  dodała,  że opracowanie strategii  rozwoju turystyki
jest  również  niezbędne  przy  aplikowaniu  o  środki  unijne.  W związku  z  tym,  że  takiego
opracowania nikt nie posiada to powiat właściwie wychodzi naprzeciw i gminom i wszystkim
podmiotom oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność turystyczną lub okołoturystyczną
na terenie powiatu.  

Radna  Joanna  Kostrzewa  poprosiła,  aby  przed  rozpoczęciem  pisania  strategii
przedyskutować  temat  w  gronie  radnych  powiatowych  i  reprezentantów  z  sejmiku
województwa.  Spotkanie  miałoby  na  celu  przekazanie  pomysłów  na  stworzenie  takiej
strategii, żeby można było naprawdę skorzystać z tego opracowania. 

Sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka  odpowiedziała,  że  strategia  wychodzi  na  przeciw
potrzebom  przedsiębiorców  i  stowarzyszeń.  Budowanie  strategii  zakłada  również
ankietowanie osób, spotkania i konsultacje. Nie będzie to tworzenie dokumentu przez jedną
osobę, ale praca polegająca na zebraniu informacji od wszystkich zainteresowanych.

Radny Mariusz Adamski powiedział, że w ogłoszeniu przetargu na wyłonienie firmy, która
miałaby  przygotować  taką  strategię  można  zamieścić  informację  o  konieczności
przeprowadzenia  konsultacji  np.  w  gminach  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.

Sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka  odpowiedziała,  że  została  przyjęta  zasada,  
że na konsultacje zapraszani są burmistrzowie gmin lub osoby przez nich wskazane w celu
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uczestniczenia  przedstawienia  swoich  głównych  potrzeb,  ale  również  zostaną  włączeni
przedsiębiorcy i wszyscy, którzy zajmują się turystyką.

Radna Joanna Kostrzewa  dodała, że to niekoniecznie tylko turystyka ale również i różne
inne zawody np. kowal, który będzie chciał sprzedawać swoje wyroby turystom.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że to jest właśnie to okołoturystyczne
zagadnienie, które wiąże się z uatrakcyjnieniem terenu powiatu pod kątem turystyki.

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że powiat ma ogromny potencjał.

Sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka  odpowiedziała,  że  dlatego  zostaną  uwzględnieni
wszyscy, którzy będą chcieli pomóc.

Przewodniczący rady Roman Michalski  zwrócił się z prośbą, żeby informację o terminie
takiego spotkania otrzymali wszyscy radni.

Wiceprzewodniczący komisji  Piotr Bugajski dodał,  że przy realizacji  tej  strategii  trzeba
skierować duży nacisk na inwentaryzację wszystkiego co związane z turystyką w powiecie.

Wiceprzewodniczący komisji Piotr Bugajski odczytał wniosek Zarządu Powiatu w sprawie
zmiany przeznaczenia rezerw celowych, stanowiący zał. nr 3. Po analizie wniosku, komisja
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia rezerw celowych, treść opinii
stanowi zał. nr 4.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek
(4 za, 0 przeciw, 0 wstrz. się).

Ad. 6 Propozycje do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016.

Radny Wojciech Fedorowicz złożył  wniosek do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na  2016  rok  dot.  budowy  chodnika  przy  drodze  powiatowej  w  miejscowości  Białęgi  
ze względu na duże natężenie ruchu.
Pismo znak: BRZ.0012.1.10.2015

Przewodniczący  rady Roman Michalski  poinformował,  że  Komisja  Spraw Społecznych
złożyła  wniosek  w  sprawie  zorganizowania  wspólnego  posiedzenia  komisji  stałych  
w  zakresie  zadań  realizowanych  na  drogach  powiatowych.  Drugim tematem  do  dyskusji
proponuje wyniki egzaminu maturalnego.

Ad. 7 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący komisji Piotr Bugajski złożył wniosek: 
- prośba o rozważenie możliwości zmiany organizacji ruchu w obrębie ulicy 2-go Lutego  
w Trzcińsku-Zdroju i zamontowania progu zwalniającego z powodu pojazdów poruszających
się z nadmierną prędkością, niedostosowujących się do znaku D40 (strefa zamieszkania). Przy
tej ulicy mieści się szkoła podstawowa i przychodnia publiczna. 
Pismo znak: BRZ.0012.1.10.2015
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Wiceprzewodniczący komisji Piotr Bugajski powiedział,  że w trakcie realizacji zadania  
pn.  „Rewitalizacja  parku  wokół  DPS  w  Trzcińsku-Zdroju”  Wykonawca  uszkodził  kabel
zasilający  przepompownie  ścieków.  Radny  zasygnalizował,  że  może  wystąpić  problem  
z dochodzeniem przez gminę zwrotu poniesionych kosztów naprawy awarii. Radny zwrócił
się z prośbą o ewentualne wsparcie ze strony powiatu w wyegzekwowaniu zwrotu nakładów
finansowych.  

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 12.45.

 
Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Komisji

Arkadiusz Łysik
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