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 PROTOKÓŁ NR 24/16 

POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 21.11.2016 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, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa, Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego w Gryfinie Beata Kołodziejska oraz naczelnicy i dyrektorzy. 

Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził w imieniu Przewodniczącego 

komisji Arkadiusza Łysika powołany na czas posiedzenia radny Mariusz Adamski. Głównym 

tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady 

Powiatu w Gryfinie oraz informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie z zakresu realizacji zadań za 2015 r. 

 

 

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

stanowi zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 22/16 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

Protokół nr 23/16 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

Ad. 4 Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie z zakresu 

realizacji zadań za 2015 r. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryfinie Beata Kołodziejska przedstawiła 

informację z zakresu realizacji zadań w 2015 r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego oraz tabelę sprawozdanie do GUNB – obiekty przekazane do użytkowania  

w 2015 roku, w województwie zachodniopomorskim z podziałem na powiaty - stanowiące 

załącznik nr 3. Zakres działań PINB jest bardzo szeroki. W 2016 r. PINB otrzymał jeden 

dodatkowy etat. Rok 2015 był rokiem szczególnym, gdyż Inspektorat zmienił siedzibę. 

Warunki lokalowe są bardzo dobre. Dodatkowo od około dwóch tygodni Inspektorat ma do 

swojej dyspozycji nowy samochód. Zakres wykonywanych czynności przez gryfiński nadzór 

budowlany szczegółowo opisuje załączone - tabelaryczne zestawienie dotyczące 

zrealizowanych w 2015 roku zadań. W ostatnich latach warunki pracy uległy znacznej 

poprawie - we wszystkich inspektoratach z terenu województwa. 

 

Radny Wojciech Fedorowicz zapytał, co to jest opłata legalizacyjna.  

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryfinie Beata Kołodziejska  

Legalizacja dotyczy obiektu samowolnie wybudowanego. Wysokość opłaty legalizacyjnej  

jest zależna przede wszystkim od rodzaju obiektu budowlanego a w niektórych przypadkach 

również od wielkości tego obiektu. Obiekt samowolnie wybudowany może być 

zalegalizowany tylko po dostarczeniu określonych dokumentów i uiszczeniu naliczonej 

opłaty. Opłata wnoszona jest do wojewody, a o ewentualnym jej rozłożeniu na raty również 

decyduje wojewoda. Opłaty są tak wysokie, że często przewyższają wartość obiektu. 

Wysokość opłaty obliczana jest według przepisów prawa budowlanego i zależy od kategorii 

obiektu budowlanego oraz wielkości obiektu budowlanego. Ustawodawca wychodzi  

z założenia, że ma być ona dotkliwa, odstraszająca inwestorów od jej dokonywania. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zapytał, czy PINB otrzymuje informację  

o wniesieniu opłaty. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryfinie Beata Kołodziejska 

odpowiedziała, że tak. Inspektorat każdorazowo przesyła do wojewody postanowienie 

określające wysokość opłaty legalizacyjnej i czeka na potwierdzenie, że opłata wpłynęła na 

konto urzędu. Po wpłacie zobowiązania zostaje wydana decyzja, która jeśli budowa jest 

ukończona, zatwierdza projekt budowlany. W przypadku konieczności wykonania 

określonych robót zatwierdza projekt budowlany i zezwala na wznowienie robót 

budowlanych. 

 

Na posiedzenie przyszedł Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik i dalej poprowadził 

posiedzenie komisji. 

Posiedzenie opuściła Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryfinie Beata 

Kołodziejska. 

 

Ad. 5 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

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

Lorenowicz-Bień. 

 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Informacji  

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 

2015/2016 (druk nr 2/XXIII); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

powiedziała, że informacja została przygotowana według wypracowanego wzoru. Ogólna 

informacja w II części zawiera Stan organizacji szkół i placówek w roku szkolnym 

2015/2016. W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego liczba oddziałów była mniejsza  

o 6, łącznie mniej o 134 uczniów. Jeżeli chodzi o rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych  

w poprzednim roku szkolnym, w porównaniu do jeszcze poprzedniego roku, rekrutacja jest  

na podobnym poziomie czyli 6 nowych oddziałów. Liczba uczniów nieco mniejsza niż  

w poprzednim roku szkolnym. Po rekrutacjach liczba uczniów w oddziałach wynosiła średnio 

26 uczniów, w roku szkolnym 2014/2015 było prawie 30 uczniów. Jak pokazał nabór  

w roku szkolnym 2015/2016 spora część uczniów wybrała szkoły kształcące w zawodzie. 

Pomimo, że proporcje te ulegają ciągłym wahaniom – wzrastają lub maleją na przemian,  

w ostatnich trzech latach daje się zauważyć korzystne zjawisko wyboru przez absolwentów 

gimnazjów – szkół zawodowych i techników. W analizowanym roku szkolnym ponad 70% 

uczniów wybrało właśnie te szkoły. W zasadniczych szkołach zawodowych uczniowie 

kształcili się w czternastu zawodach robotniczych. Natomiast młodzież w technikach 

kształciła się w sześciu zawodach technikalnych, które cieszą się dosyć dużą popularnością.  

Z porównania ogólnej liczby uczniów w latach 2008-2015 widać wyraźnie, że niezmiennie 

utrzymuje się tendencja spadkowa uczniów pobierających naukę w powiatowych szkołach 

ponadgimnazjalnych dla młodzieży to jest to spadek o 871 uczniów i 28 oddziałów.  

Po pierwsze wpływ na to ma niż demograficzny, który może się utrzymywać według 

przeprowadzonych badań do 2020 roku. Również trochę więcej uczniów wybiera szkoły 

spoza powiatu, głównie w Szczecinie. Jeżeli chodzi o Stan organizacji kształcenia dorosłych 

to w zeszłym roku była zmiana o 2 oddziały mniej oraz 29 słuchaczy. Jeżeli chodzi o stan 

organizacji szkół i placówek specjalnych to z porównania ogólnej liczby uczniów w latach 
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2009-2015 widać, że utrzymująca się tendencja spadkowa została zahamowana od roku 2011, 

głównie poprzez wprowadzenie nowych typów szkół (zasadniczej szkoły zawodowej oraz 

szkoły przysposabiającej do pracy), niemniej jednak liczba uczniów nie została całkowicie 

ustabilizowana. Stan organizacji poradni psychologiczno-pedagogicznej od roku 2014 

placówka prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – organizowane  

na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 

2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, które określa 

warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu 

pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Ponadto poradnia udzielała w zakresie 

działalności diagnostycznej porady psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz 

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia  

i kariery zawodowej. Poradnia udziela porad rodzicom, wydaje opinie i zaświadczenia. 

Ponadto, poradnia zgodnie ze swoimi zadaniami prowadziła sieć współpracy dla dyrektorów 

szkół i przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia dla logopedów szkolnych  

i przedszkolnych, polonistów oraz socjoterapeutów. Stan organizacji niepublicznych szkół  

i placówek oświatowych, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, dotowanych  

z budżetu Powiatu Gryfińskiego, w tym obszarze realizacji zadań oświatowych 

wykonywanych na terenie powiatu ważną rolę odgrywają również placówki oświatowe 

prowadzone przez inne podmioty, które rozszerzają ofertę edukacyjną oraz możliwości 

wyboru form kształcenia i opieki. W roku szkolnym 2015/2016 dotację z budżetu Powiatu 

Gryfińskiego otrzymywały następujące szkoły i placówki oświatowe: Niepubliczna 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzcińsku Zdroju oraz Niepubliczny Dom Wczasów 

Dziecięcych w Moryniu. Na wniosek rodzica uczniowie zamieszkali na terenie Powiatu 

Gryfińskiego są kierowani do wybranej szkoły specjalnej funkcjonującej w powiecie. W roku 

szkolnym 2015/2016 wystawionych zostało 8 skierowań do szkół i ośrodków specjalnych 

uczniom zamieszkałym na terenie powiatu. W III części – Stan bazy lokalowej  

do działalności oświatowej, współczesną szkołę charakteryzuje poziom wyposażenia w środki 

techniczne do nauki i wzajemnego informowania. Szkoły są wyposażone w pracownie 

komputerowe. Zgodnie ze standardami i wymogami technicznymi dyrektorzy jednostek 

oświatowych starają się wymieniać sprzęt komputerowy, sprzęt w gabinetach lekcyjnych oraz 

w pracowniach. Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych uznać należy za dobry, co jest rezultatem nakładów finansowych 

czynionych od wielu lat na poprawę substancji budowlanej dla sprawności technicznej. 

Wykonane remonty i prace konserwatorskie są na łączna kwotę ponad 500 000 złotych. Jeżeli 

chodzi o zatrudnienie w szkołach i placówkach oświatowych to w okresie ostatnich dwóch lat 

szkolnych liczba zatrudnienia jeżeli chodzi o kadrę pedagogiczną została zmniejszona  

o liczbę 10 nauczycieli, o 9,3 etatu, wśród nich najwięcej z tytułem wyższym magisterskim. 

Dziewięciu nauczycieli korzystało z urlopu na podratowanie zdrowia, co stanowiło koszt  

w wysokości 315 000 złotych. Jest to mniej w stosunku do roku szkolnego 2014/2015. 

Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, ogółem awans uzyskało 15 z czego 7 osób 

uzyskało stopień nauczyciela mianowanego, 8 – nauczyciela dyplomowanego. Zgodnie  

z w/w przepisem zabezpieczone środki powinny stanowić 1% planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plan dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli opracowywany jest przez organ prowadzący na każdy 

rok budżetowy, z uwzględnieniem wniosków dyrektorów szkół i placówek sporządzonych  
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w oparciu o wieloletnie plany doskonalenia zawodowego nauczycieli poszczególnych szkół. 

W roku szkolnym 2015/2016 nauczyciele brali udział w licznych kursach doskonalących, 

seminariach, warsztatach i szkoleniach. W strukturze pracowników administracji i obsługi 

zatrudnionych jest 87 osób i jest to liczba od kilku lat stała. W szkołach organizowane są 

nauczania indywidualne na wniosek rodzica, który w poradni uzyskał orzeczenie. Takich 

uczniów było 6, razem godzin nauczania było 60. Koszt nauczania indywidualnego w roku 

szkolnym 2015/2016 oszacowany został na kwotę ok. 73 000 zł. Rok szkolny 2015/2016  

był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół osiągali znaczące sukcesy w różnych 

dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło w organizowanych przez 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych. Były to również 

osiągnięcia w dziedzinie sportu. „Program wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych 

przez Powiat Gryfiński” to program realizowany w ramach prowadzonej polityki edukacyjnej 

powiatu. Jako formę realizacji programu ustanowiono stypendium o nazwie: „Stypendium 

Rady Powiatu Gryfińskiego” w następujących kategoriach: za szczególne wyniki w nauce,  

za szczególne osiągnięcia w nauce, za szczególne osiągnięcia sportowe/artystyczne. W trzech 

kategoria przyznanych było 29 stypendiów oraz 4 stypendia Prezesa Rady Ministrów. 

Zgodnie z potrzebami szkół i kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2015/2016 realizowano Program wychowawczy i Program profilaktyki oraz z zakresu 

bezpieczeństwa. Część V – Wyniki nauczania dla uczniów szkół podstawowych jest to 

sprawdzian umiejętności w klasach VI, natomiast dla uczniów gimnazjów postęp w nauce 

mierzony jest poprzez egzamin gimnazjalny. Szkoły z terenu powiatu na tle wyników  

w województwie wypadają dobrze. Wyniki egzaminów maturalnych – sesja główna.  

Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w maju 2016 r. przystąpiło łącznie 275 osób,  

z tego: tegoroczni absolwenci – 199 osób, pozostali absolwenci z lat ubiegłych – 76 osób. 

Egzamin zdało 155 przystępujących tegorocznych absolwentów, co daje średnią zdawalność 

na poziomie 78,3% przy średniej zdawalności w kraju – 79,5% i województwie 

zachodniopomorskim – 76%. Średnia zdawalność we wszystkich typach szkół po poprawkach 

wyniosła 84,3% przy średniej zdawalności w kraju – 85% i w województwie 

zachodniopomorskim – 82%. Również bardzo dobrze wypadły wyniki egzaminów 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Najwyższy wskaźnik zdawalności był w zawodzie 

operator maszyn i urządzeń do obróbki plastików w ZSP nr 2 w Gryfinie. Jeżeli chodzi  

o technikum to najwyższy wskaźnik zdawalności uzyskali ex aequo uczniowie w zawodzie 

technik elektryk w ZSP nr 2 w Gryfinie i technik hotelarstwa w ZSP w Chojnie.  

W finansowaniu zadań oświatowych standard finansowy „A” określa, który w ciągu ostatnich 

8 lat uległ zmniejszeniu. Generalnie jeżeli chodzi o subwencję oświatową to od 2013 roku 

powiat odnotowuje ciągły jej spadek. Koszty utrzymania jednostek są wysokie i środków  

z subwencji nie wystarcza, co w szczegółach przedstawia tabela ze strony 47 Udział 

wydatków oświatowych w wydatkach ogółem Powiatu Gryfińskiego w latach 2012-2016.  

Na podstawie przedstawionych danych należy zauważyć, że wszystkie wymienione czynniki 

nie zmieniają swoich wartości w sposób drastyczny tylko utrzymują poziom 

zrównoważonego wzrostu, w zakresie wydatków na zadania własne z zakresu oświaty, 

natomiast subwencja oświatowa na 2016 rok zanotowała drastyczny spadek w porównaniu  

do roku poprzedniego (ok. 840 tys. zł). W roku szkolnym 2015/2016 są dopłaty powiatu 

rzędu 3 milionów złotych do prawidłowego funkcjonowania szkól. Z tymże wszystkie środki 

wydatkowane obejmują również ponoszone nakłady inwestycyjne w jednostkach.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że ogólnie to ilość oddziałów a nie 

uczniów ma wpływ na to czy bilansują się środki. Problemy są z nauczaniem indywidualnym, 

które musi być. Nauczania indywidualne są również w szkołach specjalnych w oddziałach, 

gdzie jest 4 do 6 uczniów. Jest pewien potencjał aczkolwiek to szkoła musi zapracować sobie 

na autorytet i społeczność lokalna musi to zrozumieć, że warto się uczyć i wcale nie gorsze 

wyniki można osiągnąć z edukacji w szkołach miejscowych, niekoniecznie w szkołach 

szczecińskich. Tu jest potencjał właśnie w tych około 30% uczniów wyjeżdżających do szkół 

poza powiatem. Na pewno warto poprawiać bazę bo ma to wpływ na to, dlaczego młody 

człowiek chce pójść do danej szkoły. Przykładem może być Technikum Elektryczne  

w Gryfinie, ale także sale gastronomiczne zarówno w Chojnie, jak i w Gryfinie, gdzie 

wyposażenie jest lepsze nawet od kuchni restauracyjnych. Poprawa tej bazy może spowoduje 

że efektywność też będzie wzrastała. Zapewne zapowiadana reforma spowoduje zwiększenie 

liczby uczniów o jeden rocznik w liceum i technikum, co spowoduje przynajmniej to  

że subwencja nie będzie spadała. W tym roku z zapowiedzi subwencji wynikało, że będzie na 

tym samym poziomie a nawet zaproponowana była zwyżka o 1,3% wynagrodzenia dla 

nauczycieli. Natomiast powiat otrzymał subwencję w stosunku do poprzedniego roku niższą  

o 800 000 zł. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2017 rok (druk 

nr 3/XXIII); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok określa 

współpracę pomiędzy samorządem Powiatu Gryfińskiego, a organizacjami pozarządowymi  

w 2017 roku. W Programie zostały ustalone priorytetowe działania publiczne wraz  

z wysokością środków. Ustala się zadania jako priorytetowe, które mogą być zlecane  

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie: kultury  

i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. Na realizację zadań określonych szacuje się kwotę 1 700 000,00 zł (realizacja 

zadania - pomoc społeczna) oraz kwotę 95 000,00 zł (realizacja pozostałych zadań). 

Ostateczną wysokość środków na realizację Programu współpracy określi Rada Powiatu  

w Gryfinie w uchwale budżetowej na 2017 rok. Program został poddany konsultacjom 

społecznym, zgodnie z zobowiązującym w tym zakresie prawem. Nikt nie zgłosił się  

na konsultacje ani nie przesłał uwag. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

Lorenowicz-Bień. 

Posiedzenie opuścił Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. 

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino (druk  

nr 4/XXIII); 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 

Zawierucha powiedziała, że Powiat Gryfiński jest właścicielem nieruchomości położonej  

w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino. Nieruchomość ta uległa podziałowi na 

dwie działki. Nowopowstała działka o pow. 197 m2 zajęta jest pod pas drogowy drogi 

publicznej krajowej nr 31 i pozostaje we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad. Mając powyższe na uwadze, w celu uregulowania stanu prawnego  

ww. nieruchomości, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpiła z wnioskiem 

o przekazanie działki w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa, ewentualnie o jej 

sprzedaż. Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest uregulowanie stanu prawnego zajętej pod 

drogę krajową działki poprzez jej sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa w trybie 

bezprzetargowym. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zajęcia stanowiska 

dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej nr S6 (druk nr 5/XXIII); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd proponuje Radzie Powiatu 

podjąć uchwałę na temat wystąpienia do właściwego ministra z apelem, żeby droga S6 nie 

była usunięta z planu i była remontowana. Z tego co wie, z resztą miał okazję spotkać się  

z posłem Arturem Szałabawką, który mówił że akurat ta droga będzie wykonywana. Tak, jak 

w całym kraju każdy lobbuje o swój region. Wystąpienie zainicjował poseł Stanisław 

Gawłowski. Drogi nie powinny być polityczne. Z punktu widzenia rozwoju naszego regionu, 

budowa drogi ekspresowej S6 wpłynie na poprawę dostępności do istniejących ośrodków 

gospodarczych oraz turystycznych pasa nadmorskiego. Dzięki poprawie infrastruktury 

drogowej region stanie się bardziej atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów, przez  

co inwestycja jest w pełni zasadna. Zarząd opierał się m.in. na liście redaktora głównego 

Głosu Szczecińskiego, że wszyscy mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego od lat 

postulują o tę drogę. Warto poprzeć taką inicjatywę, tak jak Rada już wyrażała swoje 

stanowisko do Strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 2012-2035 przyjętej przez Radę 

Nadzorczą PGE SA. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Na posiedzenie przyszła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

Marianna Kołodziejska-Nowicka.  

Posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

Posiedzenie opuściła radna Joanna Kostrzewa. 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 

finansowych  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

między zadaniami w 2016 r. (druk nr 6/XXIII); 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka powiedziała, że w związku z niewykorzystaniem środków PFRON na zadania: 

finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych 5 000,00 zł, finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 

zawodowego osób niepełnosprawnych 5 000,00 zł, (środki będące w dyspozycji Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie) oraz dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych 5 000,00 zł, i likwidacja barier architektonicznych, technicznych  

i w komunikowaniu się 923,00 zł zachodzi potrzeba przesunięcia w/w środków na zadanie  

pn. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę  

15 923,00zł. Zadanie to nie jest finansowane od drugiej połowy sierpnia br. z powodu braku 

środków. Zaproponowane przesunięcia środków zostały zaakceptowane przez Powiatową 

Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 

Kołodziejska-Nowicka. 

Na posiedzenie przyszła radna Joanna Kostrzewa. 

 

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

na 2016 rok (druk nr 7/XXIII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedmiotem przedłożonego projektu zmian 

budżetu powiatu na 2016 rok są następujące fakty. Po pierwsze, następuje urealnienie planu  

po stronie dochodowej i wydatkowej. Po drugie, zostaje zmniejszony przychód budżetu 

powiatu w wysokości 2 miliony złotych z tytułu kredytu bankowego, natomiast przychody 

wzrastają o 1 121 246,93 zł z tytułu wprowadzenia pozostałości wolnych środków  

z ubiegłego roku. Projekt uchwały przewiduje zwiększenie dochodów o 2 211 674,58 zł oraz 

zmniejszenie dochodów o 2 708 706,75 zł. Należy zaznaczyć, że w tych środkach jest kwota 

1 693 080,00 zł planowanych dochodów, która zmniejsza i zwiększa dochody z racji 

przesunięcia między paragrafami. Zasadnicze zmiany związane są z: dochody i wydatki 

budżetu zostają zwiększone o 100 000,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na budowę windy w budynku 

przy ulicy Dworcowej w Chojnie. Ponadto zwiększone zostają dochody i wydatki o kwotę 

100 500,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na nagrody 

specjalne w PUP w Gryfinie. Liczne zmiany związane z urealnieniem planu po stronie 

dochodów to: zwiększa się dochody o 318 094,58 zł zarówno w starostwie jak  

i w jednostkach z tytułu urealnienia planów w stosunku do już wykonanych bądź 

przewidywanego wykonania. Są to głównie takie tytuły jak: wprowadzenie kary  

za nieterminowe wykonawstwo umów 59 000,00 zł, za pozwolenia w transporcie publicznym 

22 000,00 zł, zwroty dotacji ponad 28 000,00 zł, wzrost odpłatności w internatach w ZSP nr 2 

w Gryfinie 23 000,00 zł, i jeszcze kilka mniejszych kwot składających się na kwotę 

318 000,00 zł, to różne dochody za media, odsetki za nieterminowe wpłaty, wynagrodzenie 

płatnika. Po stronie dochodowej zmniejsza się dochody powiatu o kwotę o 1 015 000,00 zł. 

Tutaj głównie urealniany jest plan z tytułu sprzedaży mienia, gdzie następuje zmniejszenie 

planu o 356 000,00 zł. Również planowane udziały w dochodach Skarbu Państwa zmniejsza 

się o 376 000,00 zł. Podobnie udziały w podatku od osób prawnych o 50 000,00 zł. I inne 

mniejsze pozycje zmniejszające to: odpłatność za wyżywienie w internacie przy SOS-W  

w Chojnie o 32 000,00 zł, jak również w ZSP w Chojnie o 28 800,00 zł. Generalnie w wyniku 

zmian po stronie dochodowej ogólna kwota dochodów budżetu zmniejszyłaby się  

o 697 532,00 zł. Również przedmiotem uchwały jest urealnienie planu wydatków  
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i jednocześnie sfinansowanie deficytu, który powstał w wyniku zmniejszenia przychodów  

z tytułu kredytu bankowego. Zwiększa się wydatki o 185 000,00 zł w tym: z tytułu świadczeń 

wypłacanych na rzecz powiatu z tytułu umieszczania dzieci z terenu powiatu w innych 

powiatach 45 000,00 zł. Rezerwa ogólna powiatu zostaje zwiększona o 72 000,00 zł.  

Jak również zwiększa się wynagrodzenia i pochodne w PUP w Gryfinie o 40 588,00 zł. 

Jednocześnie zmniejszeniu ulegają wydatki o 1 761 777,00 zł.  Po stronie planowanych 

wydatków bieżących w starostwie powiatowym zmniejsza się plan wydatków na kwotę  

489 123,71zł. Również ulega zmniejszeniu plan w jednostkach, w ZSP w Chojnie, ZSP nr 2 

w Gryfinie, w SOS-W, w Chojnie - łącznie zmniejsza się plan o 126 000,00 zł. Natomiast 

zasadnicza kwota zmniejszająca wydatki na planowane inwestycje to 1 199 000,00 zł z takich 

inwestycji jak: trasy dojazdowe do szkół o 170 000,00 zł, przebudowa trasy tranzytowej  

o 270 000,00 zł – udział własny. Ponadto o 100 000,00 zł zostaje zmniejszony plan na zakup 

samochodu w starostwie. Zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne na przebudowę 

obiektu na ulicy Łużyckiej o 630 000,00 zł – planowana adaptacja na potrzeby Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie zostanie przedłużona w czasie. W wyniku dokonanych zmian  

w zaproponowanym projekcie uchwały, deficyt budżetu ukształtuje się w kwocie 

2 081 814,00 zł, który finansowany w całości będzie wolnymi środkami na rachunku 

bankowym, czyli wynikiem budżetu za 2015 roku. Wartość tego wyniku wynosiła 

2 852 000,00 zł, z czego finansuje się deficyt a pozostała część przeznaczona na spłatę 

kredytu w 2016 roku. W załączniku 1 i 2 zostały przedstawione zwiększenia i zmniejszenia  

w układzie klasyfikacji budżetowej. Załącznik nr 3 przedstawia podsumowanie przychodów  

i rozchodów budżetu. Kolejny załącznik nr 4 przedstawia ostatecznie ukształtowane 

planowane wydatki na zadania inwestycyjne. 

 

Posiedzenie opuścił radny Wojciech Fedorowicz. 

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała odnośnie projektu budżetu na 2017 rok,  

że wieloletnia prognoza finansowa powiatu zakłada w 2017 roku, że zostanie zaciągnięty 

kredyt inwestycyjny długoterminowy w wysokości 2 milionów złotych, który przeznaczony 

zostanie na adaptację nieruchomości powiatowej na potrzeby Szpitala Powiatowego  

w Gryfinie Sp. z o.o., współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 

oraz na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Czy te wszystkie zadania 

zostaną zrobione w tej kwocie? 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że jest to pytanie związane z projektem 

budżetu powiatu na 2017 rok. Generalnie w projekcie zaplanowano znaczne kwoty  

na adaptację nieruchomości powiatowej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie  

Sp. z o.o., współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.  

oraz termomodernizację, ale jako wkład własny, bo na wszystkie zadania związane  

ze szpitalem zostały złożone wnioski na pozyskanie środków zewnętrznych. Podobnie jest  

z zadaniami drogowymi, gdzie planowane są zadania a kredyt ma być częścią wspomagającą 

jako wkład własny w zadania. Kredyt jest formą wspomagania się przy pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych. 

 

Radny Arkadiusz Łysik zapytał, na jaki cel zostały wykorzystane środki w wysokości  

40 000,00 zł wykazane w załączniku nr 4 do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok (druk nr 7/XXIII) dotyczące zadania  

pn. Przebudowa drogi Szczecin-Binowo. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że przed sesją poinformuje radnego na jaki 

cel zostały wykorzystane powyższe środki. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

7. 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 8/XXIII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały stanowi dostosowanie 

wielkości liczbowych, przede wszystkim załącznika nr 1 (deficytu, przychodów, rozchodów, 

ogólnej kwoty dochodów i wydatków). Załącznik nr 2 stanowi część opisującą poszczególne 

pozycje tabelaryczne. Załącznik nr 3 o przedsięwzięciach - zmianie uległy nakłady 

inwestycyjne tych zadań, na których zmniejszono plan wydatków (uchwała zmieniająca 

budżet).    

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 

- brak. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.30.  

 

Protokół sporządziła: 

 
Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Łysik 


