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 PROTOKÓŁ NR 22/16 

POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 13.09.2016 r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 14.30 w siedzibie Starostwa 

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

- zał. nr 1), Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski, Przewodniczący Rady Roman Michalski, 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 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 XX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

 

Ad. 2 Porządek obrad 22 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 

stanowi zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 19/16 został przyjęty jednogłośnie (4 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

Protokół nr 20/16 został przyjęty jednogłośnie (4 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

Protokół nr 21/16 został przyjęty jednogłośnie (4 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XX 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/XX); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odmowy wyrażenia zgody 

na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Gryfinie (druk  

nr 5/XX); 

 

Posiedzenie opuścił Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik, na czas jego nieobecności 

członkowie komisji powołali zastępcę przewodniczącego radego Piotra Bugajskiego. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że Komisja Spraw Społecznych 

badała sprawę, w tym celu odbyła dwa posiedzenia. Na jedno został zaproszony 

zainteresowany, a drugie pani Wójt Gminy Stare Czarnowo, która przybyła wraz z zastępcą  

i prawnikiem. Komisja po wysłuchaniu stron, zbadaniu sprawy nie pod kątem prawa pracy  

a ewentualnego konfliktu na poziomie pełnienia funkcji radnego powiatu, wypracowała 

wnioski stanowiące załącznik do projektu uchwały. 

 

Radna Joanna Kostrzewa wyraziła wątpliwość czy jako członkowie tej komisji powinni  

w ogóle omawiać tę sprawę, jako że dotyczy ona członka ich komisji. Jedna strona to 

pracodawca – pracownik i jeżeli pracownik nie wypełnia swoich obowiązków to pracodawca 

powinien mieć prawo zwolnienia go. 

 

Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że jeżeli pracodawca chce się pozbyć danego 

pracownika to szuka najróżniejszych powodów. Dodał, że popiera stanowisko komisji. 
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Zastępca przewodniczącego Piotr Bugajski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały  

i również poparł stanowisko w nim zawarte. Następnie przeprowadził głosowanie. 

  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt. 

 

Na posiedzenie przyszedł Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik i dalej poprowadził 

posiedzenie komisji. 

Na posiedzenie przyszła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego nieruchomości 

drogowej stanowiącej własność Gminy Gryfino (druk nr 6/XX); 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Anna Nikitińska powiedziała, że działka oznaczona numerem 51/2 

położona w obrębie 4 miasta Gryfino stanowi drogę powiatową i ulicę 9 Maja, lecz znajduje 

się w zasobie komunalnym Gminy Gryfino. W związku z potrzebą uregulowania spraw 

własnościowych zasadnym jest przyjęcie działki darowizną od gminy. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 

Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulic 

Klasztornej i Malarskiej w Chojnie kategorii drogi powiatowej (druk nr 7/XX); 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że pozbawia się 

kategorii drogi powiatowej ulicę Klasztorną i Malarską w Chojnie. Na podstawie zawartego 

porozumienia z Gminą Chojna strony zobowiązały się w terminie do 30 września br.  

do podjęcia stosownych uchwał w zakresie zmiany kategorii tych dróg z powiatowych  

na gminne. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odmowy uwzględnienia 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu w Gryfinie 

(druk nr 8/XX);  

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w wyniku 

nowelizacji ustawy o drogach Gmina Stare Czarnowo przekazała do województwa  odcinek 

starej drogi nr 3 o długości około 11 kilometrów. Nowelizacja ustawy umożliwiała 

kaskadowe przekazywanie dróg, zatem województwo przekazało powiatowi około 20 

kilometrów dróg między Radziszewem a Gardnem oraz między Baniami a Rowem. Na co 

powiat miał możliwość przekazania proporcjonalnej ilości dróg z kolei na rzecz gminy. Tym 

samym uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie nr XV/101/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.  

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych  

i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych z 25 lutego 2016 r., powiat przekazał trzy odcinki 

dróg powiatowych Gminie Stare Czarnowo. W dniu 26 sierpnia br. Gmina Stare Czarnowo 

przysłała wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, które w ich opinii nastąpiło przy 

podejmowaniu uchwały przez Radę Powiatu. Gmina podała dwa argumenty, jeden dotyczący 
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proporcjonalności a drugi to, że w uzasadnieniu Rada Powiatu podała, iż drogi te nie spełniają 

definicji dróg powiatowych ze względu na swój przebieg i charakterystykę. Powiat nie zgadza 

się z przytoczonymi argumentami przez gminę. Stąd proponowany projekt uchwały  

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady 

Powiatu w Gryfinie.  

 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt. 

 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

współpracy z Gminą Gryfino w zakresie realizacji inwestycji na drogach 

gminnych i powiatowych (druk nr 9/XX); 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w związku  

z perspektywą najbliższych lat w zakresie inwestycji na drogach powiatowych i gminnych, 

powiat wspólnie z Gminą Gryfino planują realizację zadań na drogach na terenie gminy. 

Jednym z pierwszych pól współpracy jest złożenie wniosku w trwającym naborze Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, wcześniej zwany Schetynówkami.  

W ramach tego programu powiat planuje dofinansować inwestycję gminną w wysokości 

500 000,00 zł, a Gmina Gryfino deklaruje pomoc w takiej samej wysokości na inwestycję 

powiatową dotyczącą ulicy Armii Krajowej. Wniosek powiatu zostanie złożony  

do 15 września br. na kontynuację przebudowy drogi Gryfino-Linie na odcinku około 1300 m 

ulicy Armii Krajowej do końca terenu zabudowanego. Wniosek gminy dotyczy trzech ulic 

tworzących ciąg Limanowskiego, Mazurska, Staszica. Program ma takie wytyczne,  

że punktowana jest współpraca, co ma duży wpływ na ocenę końcową wniosku. Kolejnymi 

inwestycjami planowanymi do realizacji przy współpracy będzie to zadanie związane  

z przebudową dworca - centrum przesiadkowego, które obejmie również ulicę powiatową 

Kolejową. Trzecią inwestycją dotyczącą dworca będzie przebudowa m.in. ulic 

Sprzymierzonych i 1 Maja, które Gmina Gryfino planuje realizować w ramach RPO  

w specjalnym programie bezkonkursowym. Z uwagi na to, że ta perspektywa współpracy 

między powiatem a gminą sięga kilka lat. Przedłożony projekt uchwały określający kierunki 

współpracy w zakresie inwestycji drogowych pozwoli Zarządowi zawierać stosowne 

porozumienia, które również brane są pod uwagę przy ocenie składanych wniosków.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że trzeba wyraźnie powiedzieć  

że pierwsza konkretna sprawa to zobowiązanie finansowe w wysokości 500 000,00 zł, które 

trzeba uwzględnić w budżecie na 2017 rok. To jest kwota dofinansowania. I taką samą kwotę 

uchwaliła Rada Miasta i Gminy Gryfino dla powiatu w swoim budżecie na 2017 rok. 

Współpraca punktowana jest od 0 do 5. Dodał, że powiat zdecydował się na remont ulicy 

Armii Krajowej w oparciu o warunki, co faktycznie ma szansę na realizację, gdyż wiele 

przemawia za tym projektem. Po pierwsze jest to kontynuacja, za co dostaje się dodatkowe 

punkty. Również punktowane są rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, a przy tej drodze jest 

ścieżka rowerowa, na dalszą część której z kolei zawarte jest już porozumienie na kolejne lata 

z Urzędem Marszałkowskim (przy 85% dofinansowania ze środków unijnych, a 15% 

podzielone jest na połowę zatem ze strony powiatu to zaledwie 7,5%). Te wszystkie elementy 

przeważają za tym, że akurat Zarząd zdecydował się na tę drogę. Sama dokumentacja jest 

przygotowana już od lat na cały odcinek znaczącej drogi Gryfino-Linie. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 

Na posiedzenie przyszła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna 

Kołodziejska-Nowicka. 
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7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

między zadaniami w 2016 r. (druk nr 10/XX); 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że projekt uchwały jest konsekwencją uchwały podjętej przez Radę Powiatu  

w marcu br., w której dokonała podziału środków z PFRON na poszczególne zadania. W tej 

chwili już wiadomo, że na kilku zadaniach są oszczędności a na innych brakuje środków. 

Ogółem do przesunięcia jest 11 779,00 zł i proponuje się podzielić te środki w ten sposób,  

że w związku z niewykorzystaniem środków na zadania zlecone z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – na kwotę 3 540,00  zł, dofinansowanie 

sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – na  kwotę 3 239,20 zł, 

dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych na kwotę 5 000,00  

zł, zachodzi potrzeba przesunięcia w/w środków na zadania, których finansowanie jest 

obecnie wstrzymane ze względu na brak środków. Największe zainteresowanie osób 

niepełnosprawnych jest dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidacją barier architektonicznych, technicznych  

i w komunikowaniu się. Zaproponowany podział środków został zaakceptowany przez 

Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna 

Kołodziejska-Nowicka. 

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Maria Ilińczyk. 

 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych  

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 11/XX); 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Maria Ilińczyk 

powiedziała, że ten projekt uchwały przyjmowany był już przez Radę w kwietniu br., lecz 

została uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Zostało zarzucone to, 

że uchwała jest niekonstytucyjna, że podmioty nie są traktowane jednakowo, ponieważ 

wysokość dofinansowania dla przedsiębiorców wynosiła 50% kosztów rzeczywistych 

natomiast dla osób fizycznych wynosiła 4 000,00 zł. W obecnym projekcie w paragrafie 3 

zostało to doprecyzowane, że wysokość dofinansowania wynosi 50 % kosztów rzeczywistych 

lecz nie więcej niż 4 000,00 zł dla przedsiębiorców i osób fizycznych. Drugi zarzut dotyczył 

zapisu o finansowaniu, jeżeli zapłata następuje po zrealizowaniu zadania to mowa jest  

o refundacji. Zapis ten został doprecyzowany. Obecnie jest jeden wspólny załącznik dla 

przedsiębiorców i osób fizycznych, w którym znajduje się zapis dotyczący oświadczenia  

o znajomości zasad udzielania dotacji. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

Maria Ilińczyk. 

 

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

na 2016 rok (druk nr 12/XX); 
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Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedmiotem zmian projektowanej uchwały 

zmieniającej wysokość dochodów i wydatków są zarówno fakty merytoryczne, jak i 

techniczne. W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji drogowej na odcinku 

Trzcińsko-Zdrój – Antonowice na przyszły rok - a w budżecie na ten rok planowano kwotę 

180 000,00 zł, i finansowanie miało nastąpić poprzez współudział Gminy Trzcińsko-Zdrój w 

wysokości 50% i środków własnych powiatu - musi nastąpić zmniejszenie po stronie 

dochodowej i wydatkowej budżetu środków planowanych jako pomoc finansowa w 

wysokości 90 000,00 zł. Pozostałą kwotę na tym zadaniu środków własnych w wysokości 

90 000,00 zł planuje się przesunąć na zadanie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

trasach dojazdowych do szkół. Ponadto w budżecie na ten rok planowane są roboty drogowe 

w Gminie Mieszkowice w wysokości 400 000,00 zł - tutaj podobnie - finansowanie tej 

inwestycji jest po 50% przez Gminę Mieszkowice i środków własnych powiatu. W wyniku 

dokonanych przetargów ogólna wartość robót zmalała o 50 000,00 zł wobec tego, po stronie 

dochodowej zmniejsza się  pomoc finansową z gminy przy jednoczesnym zmniejszeniu 

wydatków na tym zadaniu. Zmniejsza się o 37 252,15 zł plan dochodów powiatu i wydatków 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie na realizację projektu "Europejskie staże". Projekt 

zgodnie z umową realizowany będzie w latach 2016-2017, w roku 2016 wpłynęło 80% 

dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu 

Erasmus+. Pozostałe środki w kwocie 37 252,15 zł wpłyną po zakończeniu realizacji projektu 

i zatwierdzeniu raportu końcowego. Zwiększa się o 203 200,00 zł plan dochodów powiatu i 

wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z wpływem środków Funduszu 

Pracy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów nagród 

oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 

Uzupełniła, że nagrody te przyznawane są zgodnie z ustawą o promocji rynku pracy i 

zatrudnienia. Warunkiem ich przyznania było spełnienie określonych wskaźników przez PUP 

związanych z zadaniami rynku pracy, a ich wysokość przyznaje bezpośrednio minister 

ustawowo. Po stronie dochodowej planuje się zwiększenie o 138 835,81 zł plan dochodów z 

tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS i zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego, 

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. 

Ponadto po stronie wydatkowej w zakresie zadań inwestycyjnych, to po pierwsze: planowane 

w budżecie środki na „Modernizację parkingu na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie” w wysokości 100 000,00 zł przeznaczyć na zadanie pn. 

„Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie – I etap”. 

Powodem przesunięcia jest fakt, że parking ten znajduje się w sąsiedztwie budynku SOSW, 

na którym prowadzone są obecnie roboty związane z przebudową dachu budynku SOSW i 

jest on wykorzystywany na potrzeby tej przebudowy. Jednocześnie w dziale 852-Pomoc 

społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o 30 

000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych w DPS w Moryniu". Przenosi się plan dochodów z tytułu wpływu odsetek 

bankowych w kwocie 32 000,00 zł z planu „organu finansowego” do planu finansowego 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o 2 150,00 

zł. Również po stronie dochodowej niewielkie przesunięcie w planowanych dochodach 

dotyczą przeniesienia planu z tytułu najmu lokali, które to klasyfikowane są obecnie również 

w rozdziale właściwym dla danej jednostki a winny być w rozdziale gospodarki gruntami i 

nieruchomościami. Załączniki do projektu uchwały przedstawiają dochody i wydatki po 

stronie zwiększeń i zmniejszeń w układzie klasyfikacji budżetowej oraz załączniki 

informujące o planowanych wydatkach majątkowych i dotacjach celowych. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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10. 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 13/XX); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedmiotem zmian wieloletniej prognozy 

finansowej jest po pierwsze dostosowanie wielkości liczbowych określonych w załączniku nr 

1 takich jak: wydatki bieżące, majątkowe - podobnie - dochody bieżące, dochody majątkowe. 

Załącznik nr 2 dostosowuje opis powyższych wielkości liczbowych. Załącznik nr 3 

przedstawia wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach. Wprowadza się zmiany w programie 

„Europejskie staże” poprzez obniżenie nakładów o 37 252,15 zł, które były w przedmiotowej 

uchwale. W zadaniu utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - wnioskuje się  

o zwiększenie nakładów finansowych na łączną kwotę 5 720 000,00 zł z okresem realizacji  

do 2018 roku oraz z określeniem limitów wydatków w poszczególnych latach i zwiększeniem 

limitu zobowiązań. Jednocześnie w przedstawionej zmianie WPF nie uwzględniono takich 

zadań jak oszacowanie pojazdów przez rzeczoznawcę oraz modernizację ewidencji gruntów  

i budynków z racji utraty cechy wieloletniości tych zadań. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok 

(druk nr 14/XX); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projektowane kierunki polityki budżetowej 

na 2017 rok dotyczące podstawowych dochody budżetu powiatu z tytułu subwencji, dotacji  

i udziału w podatku od osób fizycznych, przyjąć na poziomie określonym przez Ministra 

Finansów oraz Wojewodę Zachodniopomorskiego. Jeśli chodzi o dochody własne, to należy 

uwzględnić zwiększenie wpływów z tytułu dochodów związanych z majątkiem czyli najmu, 

dzierżawy oraz ewentualnych sprzedaży określonych składników majątkowych. W związku  

z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, uwzględnić w projekcie budżetu na 2017 r.  

po stronie dochodowej wnioskowane kwoty z poszczególnych programów na poszczególne 

zadania. Natomiast jeśli chodzi o stronę wydatkową  - to przede wszystkim - głównie  

w obszarze służby zdrowia (współudział w standaryzacji Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.  

w Gryfinie w celu poprawy jakości usług medycznych i rozwoju działalności Szpitala 

Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie), jak również adaptacja i dostosowanie obiektów  

w Chojnie na potrzeby opieki medycznej w celu rozwoju zakresu świadczonych usług 

medycznych i poprawy ich dostępności dla mieszkańców powiatu gryfińskiego. W dziedzinie 

administracji publicznej - to utrzymanie i zapewnienie jej funkcjonowania. Ponadto kierunki 

polityki przedstawiają wykaz zadań inwestycyjnych, które winny się znaleźć  

w projektowanym budżecie. Obok zadań zostały wskazane programy z jakich powiat będzie 

ubiegał się o środki zewnętrzne na te zadania. Utrzymanie długu publicznego w wielkości 

wyrażonej kwotowo w nieprzekraczającej kwocie długu publicznego Powiatu Gryfińskiego 

na dzień 31 grudnia 2013 r. tj. 15 200 000,00 zł. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w tej uchwale Zarząd proponuje 

wytyczne, którymi będzie kierował się przy budowaniu projektu budżetu. Dzisiaj dług 

powiatu jest na poziomie około 9 800 000,00 zł. Na koniec grudnia 2013 r. dług powiatu 

wyniósł około 15 milionów złotych, z czym powiat radził sobie przy obsłudze długu. Zarząd 

chce powiedzieć, że jak będzie konstruował budżet i z tej konstrukcji wyjdzie, że nie będzie 

mógł zbilansować go w oparciu o własne dochody, a będzie chciał realizować wymienione 

zadania to w jakiejś części zaproponuje Radzie tak, jak w dotychczasowych budżetach, 
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zrównoważenie budżetu kredytem. Chociaż później okazuje się że nie ma potrzeby 

korzystania z tego. Będzie to jednak rodzaj furtki. Czasami w inwestycjach zwłaszcza 

drogowych należy założyć środki finansowe, a po zakończeniu powiat otrzymuje ich zwrot.  

Jeżeli chodzi o służbę zdrowia to nie wiadomo jak się potoczą rozmowy Zarządu z Domem 

Lekarskim S.A. dotyczące sposobu finansowania inwestycji. 

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, ile kosztował budynek po WOMPie i czy nie lepiej było 

go zakupić. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że budynek został kupiony za 900 000 

zł a wyceniony był na 1 600 000 zł. Z perspektywy powiatu taki zakup w ogóle nie był 

opłacalny, gdyż posiada swoją niewykorzystaną substancję. Tam, gdzie jest przystosowywany 

już budynek dla trzech podmiotów, przy czym te dostosowanie dla samej służby zdrowia to 

koszt około 400 000 zł (tylko parter). A na dodatek budynek WOMP nie zapewniał parkingu, 

co stanowi duży mankament. Natomiast powiatowy budynek ma bardzo dobry dostęp. 

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, jak długo ludzie będą czekać na zakończenie remontu 

tego budynku. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to zapisane w budżecie, został 

wyłoniony wykonawca a już dzisiaj wpływają skargi, bo działają tam instytucje a niestety 

roboty remontowe powodują nadmierny hałas. Jest tam dosyć duża powierzchnia i przetarg 

był przemyślany na rok czasu. Zakończenie zaplanowane jest na koniec sierpnia przyszłego 

roku. Po pierwsze przygotowywane są pomieszczenia dla poradni, żeby ją przenieść oraz 

budowana jest winda. To wszystko jest już robione, a wykonawca właśnie jest na placu 

budowy.  

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy jest harmonogram prac budowy Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest harmonogram, który zostanie 

przekazany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla komisji (załącznik nr 3). Tak, 

jak mówił jest on jednak podpisany tylko przez Prezesa Spółki Szpital Powiatowy  

w Gryfinie Sp. z o.o., oczywiście potwierdzony i akceptowany osobnym pismem przez Dom 

Lekarski S.A. Jednak powiat zwrócił się do Domu Lekarskiego S.A. o uzupełnienie podpisu 

na harmonogramie, do czego się zobowiązał DL. 

 

Radny Wojciech Fedorowicz zapytał, co to jest ZAZ. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zakład Aktywności Zawodowej 

jest to jedna z form organizacyjnych wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy. 

Przede wszystkim skierowana jako kolejne ogniwo dla tych, którzy dzisiaj są 

przystosowywani w warsztatach terapii zajęciowej. Niestety kiedy nie ma zakładów 

chronionych dla niepełnosprawnych to te osoby przebywają przez wiele lat w wtz i niestety 

nie ma tutaj kontynuacji. Zakład jest zapisany w programie, który Rada również 

przyjmowała, dotyczącym osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Zaplanowane zostały 

środki finansowe na to zadanie, w części w tym roku, które umożliwiałyby stworzenie 

zakładu w kolejnych latach. W tym roku powstała dokumentacja techniczna z pozwoleniem 

na budowę. Zakład jest zlokalizowany w Gryfinie w budynkach po byłych warsztatach 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Wybrana firma przygotowała wniosek aplikacyjny, który 

przed upływem 30 sierpnia br. został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego  

na działanie 9.2 Infrastruktura Społeczna. Powiat chce to zadanie realizować w ramach 
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dofinansowania. Stąd zapis w uchwale kierunkowej o utworzeniu Zakładu Aktywności 

Zawodowej. Realizacja tego zadania będzie uzależniona od źródeł finansowych. Jeżeli uda się 

zdobyć środki finansowe na ten projekt to baza zostanie przygotowana. Jest zaplanowanych 

pięć działalności gospodarczych, m.in. produkcja świec. W ramach tego wniosku został 

stworzony plan finansowy, ponieważ trzeba będzie zakupić urządzenia do produkcji. 

Kolejnym etapem i taką perspektywą na przyszłość będzie wyłączenie kuchni internatu 

zespołu szkół i powierzenia tego zadania Zakładowi Aktywności Zawodowej. Umożliwiłoby 

to powstanie jak np. w Stargardzie  Szczecińskim, centralnej kuchni, co pozwoliłoby  

na uniknięcie problemów żywieniowych w Nowym Czarnowie. Byłby to sposób również  

na budowanie budżety tego zakładu. A kolejny krok to powołanie samego zakładu w grudniu 

2017 r. lub 2018 r., co również powiązane jest z budowaniem jego budżetu. Związane  

jest to m.in. z finansowaniem wynagrodzeń dla pracowników pełnosprawnych jak  

i niepełnosprawnych, zatrudnionych według wskazanych proporcji. Budżet zakładu jest tak 

budowany, że środki pochodzą z pieniędzy zarobionych na rynku, środków z PFRON  

w wysokości 18 000 zł na rok i 10% środków z budżetu marszałka. Wiadomo, że zakład  

bez tych dotacji będzie miał kłopoty na rynku pracy, dlatego zakład należy powołać  

w grudniu, żeby mieć budżet zbudowany za poprzedni rok. Są plany powołania zakładu  

w szerszej formule, poza Gryfinem, ta oferta będzie też dla osób niepełnosprawnych  

w gminach w tzw. działalności komunalnej, żeby była wykonywana bezpośrednio w miejscu 

ich zamieszkania. Zostanie powołany honorowy komitet dla Zakładu Aktywności 

Zawodowej, w skład którego wchodziliby burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uznania się Rady Powiatu 

w Gryfinie za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi według 

właściwości (druk nr 15/XX); 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że wpłynęła skarga od mieszkańca 

Gryfina, w jednej części dotycząca spraw melioracyjnych. Są to sprawy związane z rowem  

i jego zasypaniem, ponieważ jest to zadanie zlecone to w tej części skarga przez pana Starostę 

zostanie przesłana do Wojewody Zachodniopomorskiego. Ale w drugiej części pan poruszył 

sprawy wylewania nieczystości do rowu przez jego sąsiada. W związku z tym, że zapisy 

dotyczące ochrony środowiska mówią, że jest to zadanie przynależne burmistrzowi gminy  

z tytułu gospodarki ściekowej. W związku z tym Rada Powiatu może jedynie  uznać się  

za niewłaściwą do jej rozpatrzenia i w tym zakresie przekazać do Burmistrza Miasta  

i Gminy Gryfino.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, że wczoraj odbył spotkanie  

ze związkami zawodowymi działającymi w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie Sp. z o.o. 

Związki wyrażają niepokój dotyczący inwestycji w szpitalu. Starosta zadeklarował,  

że poprosi współudziałowca lidera - Dom Lekarski S.A., żeby spotkał się z całą załogą  

z lekarzami, pielęgniarkami i położnymi w celu nakreślenia terminu prac i harmonogramu 

robót. 

 

Radny Piotr Bugajski złożył wniosek o następującej treści: 
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- prośba w imieniu mieszkanki posesji przy ulicy 9 Maja (na wysokości skrzyżowania z ulicą 

Murarską) w Trzcińsku-Zdroju, o obniżenie zbyt wysokiego krawężnika na podjeździe, który 

uniemożliwia wjazd autem na posesję. 

 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.30.  

 

Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła: 

 
Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Łysik 


