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 PROTOKÓŁ NR 21/16 

POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 26.08.2016 r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.50 w siedzibie Starostwa 

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

- zał. nr 1), Przewodniczący Rady Roman Michalski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka 

oraz naczelnicy i dyrektorzy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 

Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik. Głównym tematem posiedzenia była informacja 

dot. wydatków związanych z oświatą i edukacją instytucji podległych powiatowi 

(zrealizowanych i planowanych w 2016 r.); informacja dot. stanu realizacji wpływów  

ze sprzedaży składników majątkowych powiatu, w szczególności w dziale „gospodarka 

gruntami i nieruchomościami” (zrealizowanych i planowanych w 2016 r.); propozycje 

wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 r. 

 

 

Ad. 2 Porządek obrad 21 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 

stanowi zał. nr 2. 

 

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

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 

Lorenowicz-Bień. 

 

Ad. 3 Informacja dot. wydatków związanych z oświatą i edukacją instytucji podległych 

powiatowi (zrealizowanych i planowanych w 2016 r.)  
 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że jest pięć jednostek oświatowych tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie. Na realizację zadań edukacyjnych w 2016 r. 

zaplanowana została kwota 19 504 560,28 zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 

10 585 037,54 zł, co stanowi 54,27% planu. Następnie omówiła kierunki wydatkowania 

środków finansowych, szczegółowa informacja z realizacji planu wydatków przez 

poszczególne jednostki oświatowe stanowi zał. nr 3. 

 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 

Lorenowicz-Bień. 

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 

 

Ad. 4 Informacja dot. stanu realizacji wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 

powiatu, w szczególności w dziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” 

(zrealizowanych i planowanych w 2016 r.)  
 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 

Zawierucha przedstawiła informację z realizacji planowanych wpływów ze sprzedaży 

składników majątkowych powiatu w dziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”, 

stanowiącą zał. nr 4.  

 

Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
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Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 

 

Ad. 5 Propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 r. 
 

Radny Piotr Bugajski podziękował za pozytywne rozpatrzenie wniosku w/s naprawy 

odcinka drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój - Drzesz. Czy dalsza część tego odcinka będzie 

wykonywana w kolejnych latach?  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że od kilku lat droga ta stanowiła 

problem z dojazdem do kilku nieruchomości, wysypiska i nauki jazdy. Karetka pogotowia 

również miała problem z przemieszczaniem się po tej drodze. W tym roku podjęta została 

decyzja o wykonaniu najgorszego odcinka tej drogi. Z kolei w ramach realizacji umowy  

z Urzędem Marszałkowskim, w ramach PROW, będzie realizowany w następnym roku.  

W związku z tym są zamiary wykonania kolejnego odcinka, ale na dzień dzisiejszy nie jest to 

jeszcze wytyczone. Niewątpliwie wykonywane to będzie z oszczędności. Ogólnie stan tej 

drogi jest zły i będzie konsekwentnie poprawiany. Nie było nic narzucane żadnej gminie, 

jedynie powiat poinformował, że gdyby gmina dołożyła środki to można byłoby 

wyremontować dłuższy odcinek. Gmina jednak miała już inne plany stąd wykonane zostało 

jedynie 200 m. Kolejne docinki drogi będą robione jednak nie jest w stanie powiedzieć ani 

jakiej długości ani w którym momencie, gdyż zależy to od wysokości zaoszczędzonych 

środków budżetowych. 

 

Radny Piotr Bugajski złożył wniosek do projektu budżetu na 2017 r.: 

- prośba o przebudowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w obrębie zabudowań m. Góralice, 

gmina Trzcińsko-Zdrój. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powiat ma zawsze zaplanowane 

pewne środki w ramach współpracy z gminami. Jeżeli Gmina Trzcińsko-Zdrój zaproponuje 

współpracę to powiat podejmie ją.  

 

Radny Wojciech Fedorowicz złożył wnioski do projektu budżetu na 2017 r.: 

1) prośba o budowę chodnika w m. Białęgi, gmina Chojna, 

2) prośba o wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Rogozińskiego i Mickiewicza  

w Chojnie. 

 

Radny Arkadiusz Łysik złożył wniosek do projektu budżetu na 2017 r.: 

- prośba o ujęcie w budżecie powiatu gryfińskiego środków finansowych z przeznaczeniem 

na prace remontowe kościoła neoromańskiego z XIX w p.w. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Kołowie, Gmina Stare Czarnowo (zał. nr 5). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dofinansowywanie zabytków ma 

swój regulamin. Natomiast odnosząc się do wniosku radnego W. Fedorowicza powiedział,  

że powiat ma plany, ale czy one wyjdą. Jeżeli chodzi o ulicę Mickiewicza to już w tym roku 

przygotowywana jest dokumentacja na przebudowę mostu. Wniosek o dofinansowanie 

zostanie zgłoszony w ramach środków z rezerwy ogólnej ministra transportu. W ten sam 

sposób udało się zrobić most w Szczawnie. Jest to wykonanie mostu wraz nakładką asfaltową 

na dojazdach, zatem byłoby i w części od strony Rogozińskiego. Co do pozostałego zakresu 

wniosków do projektu budżetu na 2017 r. będą one podlegały analizie. 

 

Radny Arkadiusz Łysik podziękował za wykonanie chodnika w Starym Czarnowie. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że panowie radni składali wniosek  

na sesji, która nie była dla nikogo miła, każdy chciałby bezkonfliktowo działać, co nie zawsze 

się udaje. Przynajmniej chodnik udało się wykonać. Aczkolwiek okazuje się że ten chodnik 

wywołał inne perturbacje, gdyż jak coś wychodzi to zawsze ma wielu ojców. Z pewnością 

sprawa chodnika wróci na sesję w momencie kiedy komisja, która była właściwa  

do przygotowania projektu uchwały odpowiadającej na wniosek Wójt Starego Czarnowa, 

zapewne podniesie ten temat w uzasadnieniu. On i Przewodniczący Rady uczestniczyli  

w tymże posiedzeniu komisji i słyszeli jakie pytania były zadawane. Dodał, że 15 września 

br. na sesji zapewne Rada będzie rozpatrywała sprawę wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa, które wpłynęło dzisiaj do starostwa z Gminy Stare Czarnowo. Zdaniem gminy 

uchwała Rady Powiatu o przekazaniu dróg została podjęta z naruszeniem prawa. Gmina 

poszła tym samym tropem co powiat natomiast sąd niestety nie przyznał racji powiatowi w tej 

sprawie. Powiat analizuje sprawę odwołania się do NSA.  

 

Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 

Radny Piotr Bugajski zapytał czy zadanie dot. rewitalizacji parku w Trzcińsku-Zdroju jest 

całkowicie już rozliczone. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powiat jest rozliczony z tego zadania 

z Urzędem Marszałkowskim a także jest już po kontroli. Teraz jest w fazie trwałości projektu. 

Jeżeli chodzi o jednego z wykonawców, w trakcie postępu prac nie zostały wykonane pewne 

rzeczy związane z podwykonawcą. W związku z tym część wynagrodzenia została 

zdeponowana zgodnie z przepisami. Z kolei wykonawca podnosił, że wykonał więcej robót 

niż miał przypisane, jednak oficjalnie z roszczeniami nie wystąpił.  

 

Radny Piotr Bugajski powiedział, że częścią inwestycji było wykonanie ogrodzenia, w linii 

którego znajdowało się drzewo. Po wycięcia tego drzewa ogrodzenie zostało dokończone  

- wstawiony został słupek i przęsła ogrodzeniowe. Jednakże w tym miejscu pozostawiono 

niewypełnione fugami spoiny. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że główny wykonawca podzlecał 

wykonanie części prac podwykonawcom, którzy nie dokończyli zadania ze względu  

na wystąpienie między nimi konfliktów. Zostanie to sprawdzone podczas przeglądów jednak 

niestety muszą być dopilnowane warunki gwarancji. 

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy wpłynął harmonogram prac szpitala od pana 

prezesa. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że harmonogram wpłynął w terminie  

z tymże od Prezesa Zarządu Szpital Powiaty w Gryfinie Sp. z  o.o. W związku z tym powiat 

poprosił Dom Lekarski, żeby zgodnie z zobowiązaniem które padło na wspólnym posiedzeniu 

komisji stałych, potwierdził harmonogram. Dom Lekarski S.A. przysłał pismo w formie 

elektronicznej bez podpisu, jednak obiecał że oryginał z podpisem zostanie dosłany. 

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy jak już przyjdzie to będą mogli go otrzymać. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie ma problemu. Dodał, że również 

został złożony projekt aneksu odpowiadający już zmniejszeniu. W tej chwili Wydział 

Architektury i Budownictwa bada ten projekt. Faktem jest to, że składając od razu 

powiedzieli, że o tyle wniosek jest niekompletny, że nie posiadał jednego uzgodnienia które 

wymagało zebrania się (pod koniec sierpnia) wspólnoty, która ma wyrazić zgodę  
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na przełożenie kabla. Następnie zostanie umówione spotkanie z Prezesem Domu Lekarskiego 

S.A w celu wyznaczenia sposobu finansowania zadania. Należy to w szczegółach ustalić  

z uwagi na to, że inwestycja będzie przekraczała zobowiązanie w wysokości 2 400 000,00 zł, 

i jaką zastosować proporcję, zgodną z ilością udziałów. 

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że oni mają większość przez co mają też większe 

zyski z tej działalności. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że de facto zysków jako takich nie ma  

i przypomniał zapis w umowie mówiący o tym, że jeżeli spółka szpital wypracuje cokolwiek 

to idzie to na rozwój szpitala. Wspólnicy nie mają prawa do podziału dywidendy.  

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że dobrze byłoby żeby wszyscy mieli dostęp  

do takiej informacji jakie są koszty stałe, zmienne, wypracowane zyski oraz jakie będą koszty 

budowy inwestycji to wtedy można byłoby ustalić kto i jaki ma wkład procentowy. Radna 

wie, że powiat jest zobowiązany bardziej, ale w sumie to oni pracują na majątku powiatu. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że po prostu należy się spotkać  

z Domem Lekarskim S.A., który może określić tak, że na przykład będą chcieli postawić 

budynek na działce należącej do powiatu i żeby stanowiło to w 100% własność Domu 

Lekarskiego S.A. Jest taka możliwość. Tak samo jak dzisiaj na tajże działce budynek jest  

w 100% własnością powiatu. Różne rozwiązania są możliwe. 

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że w tym momencie będzie to taka sama sytuacja jak 

jest u radnej, która zakupiła budynek na prowadzenie działalności i odpowiada za całość. 

Posiada również specjalistykę, prowadzona była terapia uzależnień. Dobrze żeby wszystko 

było jasne i klarowne. Jeżeli Dom Lekarski S.A. będzie właścicielem budynku to nikt się nie 

będzie ich czepiał. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie wie jaką oni złożą propozycję. Na 

dzień dzisiejszy są różne warianty. 

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała to zależy czy oni będą chcieli mieć swój własny 

budynek, bo im się opłaca do momentu kiedy dostają wsparcie, pieniądze i pracują na cudzym 

majątku. Natomiast jeśli będzie im się opłacało postawić swój własny budynek. To pytanie ile 

zarabiają na tej działalności. Jeżeli to są takie pieniądze, że warto postawić szpital i dalej 

pracować i się rozwijać to postawią, a jeżeli nie to nie. 

 

Radny Arkadiusz Łysik powiedział, że bez wsparcia to będzie ciężko. 

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że ona nie ma żadnego wsparcia od państwa. 

Dostała ruinę, którą wyremontowała od początku, toalety były powyrywane i nie było okien. 

Nikt jej nie dał ani złotówki i nikt nie pomógł. Można powiedzieć, że zaczynała od zera  

i z własnym kapitałem, którego nie miała. A oni mają dużą firmę, która już pracuje i zarabia. 

Nie można się równać z tym, że ktoś kto zaczyna działalność ma łatwiej niż ten który ma już 

rozwiniętą firmę. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że mimo wszystko inną działalnością 

jest podstawowa opieka zdrowotna a inną szpitalnictwo. Większość szpitali cały czas ma 

trudności. Szpitale, które działają w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia 

łączą koniec z końcem i to na każdym poziomie czy są to duże kliniki czy szpitale powiatowe. 

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. przynajmniej nie dźwiga żadnego bagażu zadłużenia. 
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Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że ze szpitalnictwem jest krucho, bo jest za mało 

dofinansowania, za mało pieniędzy w systemie i mówi to jako właściciel przychodni. 

Środków wystarcza na płace dla pracowników natomiast na nic więcej, żeby wykonać remont 

to trzeba wziąć kredyt. Zatem niech cała reszta stoi, a jak się zacznie sypać to trudno. Nie jest 

to wliczone w funkcjonowanie, a powinno być odtwarzanie majątku. Wszystko jest biznesem.  

 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.50.  

 

Protokół sporządziła: 

 
Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Łysik 


