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 PROTOKÓŁ NR 19/16 

POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 29.06.2016 r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 15.10 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności 

- zał. nr 1), Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa oraz naczelnicy i dyrektorzy. Posiedzenie otworzył, stwierdził 

quorum i obrady poprowadził Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik. Głównym tematem 

posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XIX sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie oraz informacja w sprawie realizacji zawartych porozumień w sprawach 

powierzenia i prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego bądź 

innymi podmiotami; informacja o dotacjach oraz innych środkach pozyskanych przez Powiat 

Gryfiński od podmiotów zewnętrznych (w latach 2015-2016); informacja o efektach 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z innymi samorządami za 2015 r. w zakresie realizacji 

wspólnych zadań i inwestycji. 

 

 

Ad. 2 Porządek obrad 19 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 

stanowi zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 18/16 został przyjęty jednogłośnie (4 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

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

 

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Maria Ilińczyk. 

 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020” oraz Raportu z realizacji 

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014” 

(druk nr 2/XIX); 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Maria Ilińczyk 

powiedziała, że opracowanie dokumentów, tj. Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Gryfińskiego na lata 2016-2020 i Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska  

dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014”, wynika z przepisów. Program jednostki 

samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu jest zbieżny z programem krajowym, 

wojewódzkim i gminnym. Głównym założeniem programu jest poprawa stanu środowiska, 

zostały założone cele do zrealizowania. Projekt Programu Ochrony Środowiska poddano 

konsultacjom społecznym, wraz z prognozą został upubliczniony poprzez udostępnienie go na 

stronie internetowej www.gryfino.powiat.pl. Mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego oraz wszyscy 

zainteresowani mogli składać uwagi do projektu drogą elektroniczną lub osobiście. Projekt 

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2020 wymagał 

sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i poddania go uzgodnieniu 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie. Prognozę oddziaływania projektu 

programu na środowisko ww. organy uzgodniły pozytywnie nie wnosząc uwag. Opracowanie 

przesłano celem zaopiniowania do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, który 

zaopiniował pozytywnie projekt. Organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raporty 

 z Programu Ochrony Środowiska, które przedstawia się Radzie Powiatu. Z uwagi,  
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iż od 2009 r. nie były wykonywane raporty, celem zachowania ich ciągłości, opracowano 

dokumentację za lata 2009-2014. 

 

Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że nie zgadza się z zapisem o Dolinie Miłości  

na str. 32 zał. nr 1 do projektu uchwały. 

 

Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski. 

Na posiedzenie przyszedł radny Mariusz Adamski (4+1=5). 

 

Wniosek Komisji Budżetu i Gospodarki złożony przez radnego Wojciech Fedorowicza: 

- prośba o przeredagowanie zapisów dotyczących Doliny Miłości w Zatoni Dolnej na strony 

32 załącznika nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 

„Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020”  oraz Raportu z realizacji 

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014” (druk  

nr 2/XIX), zgodnie z poniższą treścią: 

„W ostatnich latach park został poddany renowacji. Obecnie służy on turystom do celów 

rekreacyjnych i turystycznych. Ciągle rośnie tutaj 270 gatunków roślin, z czego 15 jest pod 

ochroną. Oko cieszą ginące gatunki grzybów. Dolina Miłości  wpisana jest do Krajowej Sieci 

Obszarów Chronionych Natura 2000 (zgodnie z Dyrektywą Siedliskową). Znajduje się ona  

pod stałą opieką Federacji Zielonych Gaja, która ma dalsze plany, co do rewitalizacji 

parku.” 

Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek. 

 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

Maria Ilińczyk. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. 4 Informacja w sprawie realizacji zawartych porozumień w sprawach powierzenia  

i prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego bądź innymi 

podmiotami i Ad. 6 Informacja o efektach współpracy Powiatu Gryfińskiego z innymi 

samorządami za 2015 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji. 

 

Naczelnicy i dyrektorzy przedstawili informacje, zgodnie z załącznikami do protokołu: 

- zał. nr 3 informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

Marianny Kołodziejskiej-Nowickiej w/s realizacji zawartych porozumień w sprawach 

powierzenia i prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego bądź 

innymi podmiotami; 

- zał. nr 4 informacja Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 

Wojciecha Kowalskiego w/s realizacji projektu ZSIN Faza I realizowanego przez GUGiK  

we współpracy ze ZCPWZ i powiatami województwa zachodniopomorskiego;  

- zał. nr 5 informacja Podinspektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wioletty Glanc  

w/s udzielenia dotacji celowych w 2015 r. i 2016 r. 

- zał. nr 6 informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbiety 

Lorenowicz-Bień w/s realizacji zawartych porozumień w sprawach powierzenia  

i prowadzenia zadań publicznych z jst bądź innymi podmiotami; 

- zał. nr 7 sprawozdanie Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jolanty 

Majewskiej z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie i filii w Chojnie 

w roku szkolnym 2015/2016; 

- zał. nr 8 informacja Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszuli 

Przetak o efektach współpracy Powiatu Gryfińskiego z innymi samorządami za 2015  r.  

w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji. 
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- zał. nr 9 informacja Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusza Durmy  

dot. porozumień zawartych w 2015 r. w/s powierzenia i prowadzenia zadań drogowych  

na drogach powiatowych i przekazanych środków. 

- zał. nr 10 informacja  Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego. 

 

Naczelnicy i Dyrektorzy opuścili posiedzenie komisji. 

 

Ad. 5 Informacja o dotacjach oraz innych środkach pozyskanych przez Powiat 

Gryfiński od podmiotów zewnętrznych (w latach 2015-2016). 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa omówiła dotacje i środki zewnętrzne pozyskane przez 

Powiat Gryfiński w 2015 i 2016 r., zgodnie z zał. 11 i 12. 

 

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

na 2016 rok (druk nr 3/XIX); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przygotowany projekt uchwały przewiduje, 

po pierwsze zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 330 873,07 zł, z tytułu 

końcowego rozliczenia projektu pn. „Dom z Sercem w Trzcińsku – Zdroju – Restauracja 

historycznego obiektu zabytkowego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W związku z realizacją inwestycji 

drogowej pn. „Przebudowa mostu w Szczawnie wraz z dojazdami” powiat uzyskał kwotę  

488 292,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Jednocześnie z zadania wyprowadza 

się kwotę 350 000,00 zł finansowaną dotacją celową z budżetu państwa oraz zwiększa się 

wkład własny powiatu o kwotę 41 708,00 zł. W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej 

zwiększa się o 200 000,00 zł plan dochodów z tytułu wpłat gmin na utrzymanie 

pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i plan wydatków,  

z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Zwiększa się o 99 855,56 zł plan 

dochodów z tytułu czynszu zgodnie z umową dzierżawy budynku szpitala, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków, z przeznaczeniem na przygotowanie 

dokumentacji dotyczącej zadania „Termomodernizacja budynku szpitala przy ul. Parkowej 5 

w Gryfinie w ramach działania Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej 

w ramach Strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. W realizowanej 

inwestycji pn. „Modernizacja sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Gryfinie” następuje zmiana finansowania zadania. Zmniejsza się plan wydatków 

finansowanych środkami z budżetu środków europejskich o kwotę 382 500,00 zł, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków finansowych środkami własnymi powiatu.  

Po stronie wydatkowej w planie finansowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie oraz ZSP nr 2 w Gryfinie następuje przesunięcie środków około 

13 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych planowanych środków na dodatkowe wynagrodzenia 

roczne na rzecz wynagrodzeń osobowych. Jednocześnie z wolnych środków planuje się 

zwiększenie wydatków inwestycyjnych dla DPS w Nowym Czarnowie o 11 000,00 zł  

z przeznaczeniem na zakup serwera oraz zasilacza awaryjnego do serwera. W wyniku 

proponowanych zmian plan przychodów budżetu powiatu zwiększy się o kwotę 62 626,93 zł 

z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów  

i pożyczek z lat ubiegłych. Jednoczenie planowany deficyt budżetu powiatu wyniesie  

2 960 567,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów - 

2 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 960 567,07 zł. Dodatkowo planuje się 

przesunąć środki w wysokości 25 000,00 zł z zadań na administrację publiczną na rzecz 

wydatków związanych z dofinansowaniem kosztów utrzymania linii autobusowej na okres 
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wakacyjny. Załączniki do uchwały przedstawiają poszczególne zmiany w układzie 

klasyfikacji oraz wyłączone są niezbędne załączniki, na które zmiany wywołują wpływ 

mianowicie wydatki majątkowe oraz zestawienie przychodów i rozchodów budżetu. 

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, co w związku z kredytem. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że chodzi o kredyt tzw. planowany.  

Na dzień dzisiejszy jeżeli chodzi o wykorzystanie wyniku finansowego z 2015 roku  

do dyspozycji Rady pozostała kwota niecały milion sto złotych. Natomiast projektowany 

kredyt po stronie przychodowej jest po prostu w zamiarach. 

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy jest on konieczny. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że celem tego kredytu było finansowanie 

inwestycji związanej ze szpitalem. Czas pokaże. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że na etapie planowania ten kredyt był 

potrzebny, żeby móc uwzględnić wszystkie możliwości w całym 2016 roku. 

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że pewnie żeby było zabezpieczenie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że dokładnie tak. Natomiast jeżeli 

chodzi o pierwsze półrocze to powiat jak widać na razie nie wykorzystuje kredytu, gdyż ma 

tyle własnych środków, że nie musi zaciągać kredytu. Jest też kwestia uruchamiania 

poszczególnych zadań. Ta sytuacja jest podobna do tej z poprzedniego roku, gdzie powiat  

w swoich planach miał zaciągnięcie kredytu a w rezultacie, co do deficytu, to wykonał plan  

w inny sposób, osiągając nadwyżkę. W efekcie powiat zmniejszył swoje zadłużenie. Tutaj 

prawdopodobnie nastąpi taka sama sytuacja. Natomiast chcąc uwzględnić wszystkie plany  

i zadania to, chociażby ze względów technicznych, jest to bezpieczniejsze rozwiązanie dla 

powiatu. 

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że dalej nie wiadomo ile jest potrzebne do realizacji 

zadania budowy szpitala, gdyż nie wiadomo w jakiej formie będzie on budowany. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że niedługo będzie wiadomo.  A sam 

pan dyrektor jest w jakiejś mierze realizatorem, bo decyzje co do tej inwestycji są Domu 

Lekarskiego S.A. Wprowadzanie nadwyżki czyli środków wolnych z lat poprzednich może 

odbywać się tylko poprzez zwiększanie deficytu. Nie można sobie zwiększyć środków  

po stronie dochodów tylko zwiększa się deficyt, przez to można mieć większe wydatki,  

a z kolei dochód jak gdyby pozostaje na tym samym poziomie.  

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że ustawodawca nazwał ten wynik finansowy 

jako wolne środki i tak należy to stosować. Nie są to dochody a przychody. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2016–2039 (druk nr 4/XIX); 
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Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że zmiany wprowadzane do wieloletniej 

prognozy finansowej polegają na dostosowaniu wielkości w załączniki nr 1 czyli 

prognozowanych wielkości. Zwiększyła się kwota wydatków majątkowych oraz wynik 

budżetu. W związku z tym w pierwszym załączniku następuje dostosowanie tych wielkości 

planistycznych. W złączniku nr 3 dotyczącym przedsięwzięć, zmiany polegają na 

wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szpitala 

przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie w ramach działania Modernizacja energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, 

realizacja na lata 2016-2019, a łączne nakłady 3 999 000,00 zł. Limit wydatków został 

rozłożony na 2016-2019. Wprowadza się drugie zadanie pn. modernizacja Ewidencji 

Gruntów i Budynków w zakresie działek i użytków. Okres realizacji tego działania 

przewiduje się na lata 2016-2017, łączne nakłady wyniosą 417 300,00 zł. W zadaniu  

pn. „Przebudowa mostu w Szczawnie wraz z dojazdami” zwiększono nakłady o 180 000,00 zł 

i wartość ich wynosi 1 030 000,00 zł, okres realizacji to 2016 rok. 

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czego będzie dotyczyła termomodernizacja. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że generalnie powinna to robić spółka 

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. w ramach dbania o teraźniejszy stan budynku.  

W tym wypadku to powiat musi stworzyć możliwość i przyjąć na siebie do przeprowadzenia 

to zadanie. Dlatego, że propozycja, która pojawiła się to jest otworzenie możliwości 

skorzystania ze środków unijnych czyli na dzień dzisiejszy złożenie wniosku. Niestety w tym 

działaniu na który będzie złożony wniosek aplikacyjny jedynym, który może składać to jest 

jednostka samorządu terytorialnego lub osoba prawna jst. Zatem jedynym beneficjentem tych 

środków może być powiat. W związku z tym zostało przygotowane porozumienie ze spółką 

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., które jak gdyby reguluje przeprowadzenie tego 

procesu inwestycyjnego w ten sposób, że spółka będzie musiała przygotować wszystkie 

sprawy formalno-prawne, typu audyt, projekt, zakres prac i kosztorys. W związku z  

termomodernizacją planowane jest w tym budynku poprawienie standardów poprzez 

ocieplenie dachu, stropów i lepsze powierzchnie zmywalne. Jeżeli się uda to przy tych 

działaniach, które wyjdą ze szpitala, tak jak izba przyjęć i chirurgia, to nastąpi pozyskanie 

nowych sal poprzez ścianki działowe. W ramach termomodernizacji również mogą zostać 

zrobione klimatyzacja i wentylacja. Przy poprzedniej uchwale było opisane zwiększenie 

czynszu dzierżawnego, gdyż z porozumienia jasno wynika, że część czynszu dzierżawnego, 

którą szpital miał właśnie wydawać na remonty teraz będzie stanowiła wkład własny w 

remonty, co w całości musi trafić do budżetu powiatu. Stąd też wpisanie kwoty 176 000,00 

złotych. Wkład własny powiatu szacowany jest na poziomie 600 000,00 zł, rozpisane na lata, 

ponieważ dofinasowanie w tym programie jest 75% do 25%. Również ze względu na 

wymagania stawiane przez program będzie zmieniana jedna rzecz, tzn. powiat nie może 

pobierać z tego budynku czynszu dzierżawnego. W związku z tym teraz budynek będzie 

wyłączany z czynszu dzierżawnego. Konkretnie ten stary budynek szpitala będzie na umowę 

użyczenie. Natomiast stawka czynszu dzierżawnego będzie podniesiona za pozostałe budynki, 

z których korzysta szpital.  

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że będzie to równoznaczne z tym co jest w tej 

chwili. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dokładnie pozostaje ta sama kwota 

łącznie około 260 000 zł. 

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, zatem nie będzie podwyższenia czynszu. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że mówione to było w sensie 

podwyższenia czynszu na pozostałe budynki, żeby generalnie kwota pozostała ta sama.  

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że są pewne rzeczy, które trzeba zrobić bo są 

konieczne. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odniósł się do sytuacji, jaka miała miejsce w DPS  

w Trzcińsku-Zdroju. Złożony wniosek został zakwalifikowany, ale nie przeszedł ze względu 

na brak środków. Dopiero z pozostałych w rezerwie środków, Urząd Marszałkowski złożył 

propozycję czy powiat ewentualnie jest gotowy do realizacji inwestycji. Z tego wynika,  

że warto złożyć nawet sam wniosek i liczyć, że kiedyś za pięć lat będą zwroty. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 

Gryfińskiego za 2015 rok (druk nr 5/XIX); 

 

Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że sprawozdanie jest czytelne, lecz ma uwagę 

dotyczącą sformułowań w zadaniu modernizacja, adaptacja i rozbudowa nieruchomości 

powiatowej w ramach, której wykonano m.in. montaż windy przyściennej w gimnazjum  

w Chojnie. Radny przeczytał to ze zdziwieniem, przecież nie jest to powiatowy obiekt  

i wie, że było tam tylko wsparcie finansowe powiatu. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że oczywiście zadanie zrealizowała 

gmina, która była wykonawcą zadania. Tak jak na przykład Gmina Banie była wykonawcą 

zakupu samochodu. Powiat rozlicza się ze środków finansowych i zawartych umów. 

 

Radny Wojciech Fedorowicz uzupełnił, że brak w tym zapisie precyzji. Wystarczyło dodać, 

że zadanie wykonane wspólnie z gminą. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że zadanie finansowane było ze środków 

PFRON. Oprócz tego zadania, były jeszcze dwa inne na które środki pozyskane były w 2014 

roku. Łącznie rzędu 450 585,00 zł na cztery zadania. Zgodnie z umowami, które powiat 

zawarł z PFRON, realizacja tych zadań miała nastąpić w okresie dwuletnim 2014-2015. 

Natomiast środki w całej kwocie 450 585,00 zł wpłynęły do budżetu powiatu w 2014 roku. 

Po stronie realizacji to dwa zostały zrealizowano w 2014 r. i dwa w 2015 roku. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że pan radny W. Fedorowicz nie neguje 

samego zadania tylko sposób wykonania oraz fakt, że zrobiła to gmina. Problem jest taki,  

że to powiat pozyskał środki i podpisał umowę. Gdyby zdarzyło się, że gmina nie wykonała 

zadania to powiat odpowiadałby za to i zwracał środki. Dodał, że powiat rozlicza się  

z pieniędzy i zapis brzmi w sprawozdaniu: poniesione w 2015 roku wydatki majątkowe  

w łącznej kwocie 8 481 000,00 zł związane były, w związku z tym, wypisane zostały  

w budżecie zadania i związane z tym wydatki. Nie ma tutaj mowy o tym, kto wykonał 

zadanie, czy powiat czy nie. Zatem zapis jest na co wydatkowane są środki, a nie kto jest 

realizatorem danego zadania. 

 

Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że jest to sprawozdanie Zarządu, a w związku  

z powyższym wykonał go powiat. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że rolą powiatu jest pokazanie na co 

zostały wydane środki, a nie kto wydawał te środki, czy kto był realizatorem. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok (druk nr 6/XIX); 

 

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Łysik powiedział, że Skład Orzekający Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Szczecinie pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Zarząd 

Powiatu w Gryfinie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 r. 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu (uchwała nr LXXVI.137.2016 z dnia 

8 kwietnia 2016 r. wraz ze sprostowaniem oczywistego błędu) oraz wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski jako Przewodniczący Zarządu poprosił  

o wystawienie pozytywnej opinii i udzielenie Zarządowi absolutorium. Każdemu kto pracuje 

wpadki się zdarzają, może ktoś widziałby inne priorytety etc. Natomiast myśli, że ten budżet 

został wykonany na pewno dobrze i Zarząd zasługuje na udzielenie mu absolutorium. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 

Radny Piotr Bugajski zapytał o możliwość dofinansowania imprezy pn. „Odjazdowy 

bibliotekarz”.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że decyzja Zarządu była taka,  

że powiat ogólnie udziela dotacji dla bibliotek, a dodatkowo mają one jeszcze możliwość 

uzyskiwania środków z programów ministerialnych. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.10.  

 

Protokół sporządziła: 

 
Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Łysik 


