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 PROTOKÓŁ NR 25/16 

POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 21.12.2016 r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.40 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności 

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

Skarbnik Powiatu Janina Niwa, oraz naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  

i obrady poprowadził Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik. Głównym tematem 

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

w Gryfinie oraz omówienie projektu budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2017 i wydanie 

opinii do projektu budżetu; ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za III kwartał 

roku 2016. 

 

Ad. 2 Porządek obrad 25 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 

stanowi zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 24/16 został przyjęty jednogłośnie (4 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

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

 

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

 

Na posiedzenie przeszedł Podinspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Krzysztof 

Krawczyk. 

 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat  

za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów 

wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 

2017 (druk nr 2/XXIV); 

 

Podinspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Krawczyk powiedział,  

że ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która określa m.in. 

zasady i tryb usuwania i przechowywania statku lub innego obiektu pływającego 

przeznaczonego lub używanego do uprawiania sportu lub rekreacji, zawiera delegację  

dla rady powiatu do określania corocznie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie 

statku lub innego obiektu pływającego. Ustawodawca określił, iż maksymalne opłaty  

za usuwanie i przechowywanie jednostek pływających podlegają corocznej zmianie i są 

ogłaszane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W celu zapewnienia sprawnej 

realizacji zadań należy przyjąć stawki określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 

12 sierpnia 2016 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków 

lub innych obiektów pływających w 2017 r. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Podinspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Krawczyk. 

 

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

na 2016 r. (druk nr 3/XXIV); 
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Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że II wersja projektu uchwały w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2016 r. została przekazana radnym, a jest związana  

z wnioskiem PCPR związanym z realizacją programu pilotażowego „Aktywny 

samorząd”, gdzie musi nastąpić zmiana przeznaczenia środków. Mianowicie, po stronie 

dochodów zaplanowane są środki na realizację tego programu jako dotacja  

z państwowych funduszy celowych na wydatki bieżące. PCPR zweryfikował umowę tego 

programu i złożył wniosek, że należy w ramach tych środków wydzielić środki na zadania 

inwestycyjne. Realizacja tego programu wiąże się z takimi wydatkami jak, zakup i pomoc 

w montażu posiadanego samochodu przez osobę niepełnosprawną przy zakupie 

elementów takich jak protez kończyn czy naprawa wózków o napędzie elektrycznym. Na 

dzień dzisiejszy te środki przyjęte są jako środki na wydatki bieżące. Zmiana polegałaby 

na tym, aby po stronie dochodowej zmniejszyć środki z dochodów na wydatki bieżące  

o 86 969,04 zł i przeznaczyć je na dotację z państwowych funduszy celowych na zadania 

inwestycyjne. To jest powodem wprowadzenia II wersji projektu uchwały. Poza tym, 

zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 62 800,57 zł,  

w związku z dodatkowymi środkami na realizację programu „Aktywny samorząd" 

finansowanego środkami z PFRON. Natomiast, jeśli chodzi o zmiany proponowane  

w projekcie uchwały, to wiążą się z wprowadzeniem do budżetu otrzymanej subwencji 

uzupełniającej w wysokości 117 282,00 zł, którą przeznacza się na zwiększenie rezerwy 

ogólnej budżetu. Również, po stronie dochodowej i wydatkowej zmniejszane są środki  

o 151 620,00 zł otrzymane na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki w m. Witnica”, w wyniku uzyskania niższej kwoty  

w przetargu na jej realizację.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie II wersję projektu uchwały. 

 

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/XXIV); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że zmiana wieloletniej prognozy finansowej 

dotycząca jeszcze zdarzeń z 2016 roku wynika z faktu wprowadzenia nowego zadania pod 

nazwą „Kreatywni na co dzień”, realizowanego przez ZSP nr 2 w Gryfinie. Wartość projektu 

w latach 2016-2018 to 595 512,50 zł i rozkład limitów wydatków w latach 2017 i 2018 oraz 

ustalenie limitu zobowiązań dla tego zadania ustala się w wysokości 595 512,50 zł. Druga 

zmiana związana jest z przesunięciem nakładów z roku 2017 na 2016 i dotyczy zadania  

w sferze bieżącej tj. zakupu druków komunikacyjnych. Przedmiotem tej zmiany jest 

przesunięcie nakładów - czyli limitów wydatków - poprzez zwiększenie o 30 000,00 zł limitu 

wydatków dla 2016 roku, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2017 roku. 

Podobny charakter zmian wykazuje zadanie zakup tablic rejestracyjnych, gdzie następuje 

przesunięcie nakładów o 4 000,00 zł między limitem wydatków w roku 2017 i rokiem 2016. 

Kolejna zmiana która również ma charakter zwiększenia nakładów na zadanie prowadzenie 

Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, gdzie w projektowanej uchwale okres realizacji tego 

przedsięwzięcia jest rozpisany na lata 2015-2020. Łączne nakłady po zwiększeniu wynoszą 

19 182 708,00 zł a zmiana związana jest ze zwiększeniem limitu wydatków w 2016 roku  

o 582 700,00 zł, a łączny limit wydatków w 2016 roku na to zadanie wynosi 4 302 708,00 zł. 

To jest zwiększenie w związku z odpłatnością i zwiększeniem dotacji od wojewody. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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Ad. 5 i 6 Omówienie projektu budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2017 oraz wydanie 

opinii do projektu budżetu powiatu na 2017 r. 

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 5/XXIV); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie została przekazana w dwóch wersjach, ponieważ w pierwszej wersji wkradła się 

nieścisłość iż w przypisach RIO przywołano przepis Gminy Węgorzyno. W drugiej wersji 

dokonuje się sprostowania błędu poprzez uchylenie pierwszej uchwały Nr 

CCCXXXII.585.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. i przyjęcie drugiej uchwały Nr CCCXLIV.683.2016 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia  

2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. Projekt budżetu na 2017 rok przewiduje osiągnięcie dochodów  

na poziomie 74 201 498,65 zł i wydatków na poziomie 77 431 498,65 zł. Planuje się deficyt 

budżetu powiatu w kwocie 3 230 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł; wolnych środków, jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 

1 230 000,00 zł. Przychody prognozuje się w kwocie 4 000 000,00 zł, a rozchody w kwocie 

770 000,00 zł. Jeżeli chodzi o strukturę dochodów, to dochody bieżące w kwocie 66 215 

464,37 zł, stanowią 89% ogółu dochodów. Zaś dochody majątkowe w kwocie 7 986 034,28 

zł, stanowią niecałe 11%. Dochody własne, które stanowią 43% ogółu zaplanowanych 

dochodów. Charakteryzując dochody własne, to udział w dochodach z podatku pit i cit oraz 

udziały  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą wielkość 

środków to około 14 milionów złotych. Istotne wpływy planuje się uzyskać z zadań 

realizowanych w zakresie pomocy społecznej, głównie odpłatności mieszkańców domów 

pomocy społecznej, jak również gmin, które dopłacają do utrzymania mieszkańców, zgodnie 

z ustawą. Kolejne znaczące źródło wpływów, to środki zewnętrzne (unijne), których wielkość 

szacuje się na poziomie 4 470 000,00 zł. Są to środki z PROW 658 000,00 zł, RPO to 

3 752 000,00 zł. Tutaj największe dofinansowanie przewiduje się uzyskać na utworzenie 

Zakładu Aktywności Zawodowej (2 296 000,00 zł), na salę gimnastyczną w SOS-W  

w Chojnie (680 000,00 zł), rozbudowę budynków na ulicy Łużyckiej (680 000,00 zł)  

oraz termomodernizację Szpitala Powiatowego w Gryfinie (96 000,00 zł). Kolejne szacowane 

wpływy to dotacje z gmin w kwocie 949 000,00 zł, głównie na zadania drogowe. Szacuje się 

że środki pozyskane z Funduszu Pracy oraz PFRON osiągnie się na poziomie 644 000,00 zł. 

Planowane są także odsetki od środków pieniężnych. Jest to pierwszy projekt budżetu  

w funkcjonowaniu powiatu, gdzie dochody własne przewyższyły subwencję. W tym roku, 

subwencję ogólną wstępną ustalono na poziomie 26 milionów złotych, i jest ona mniejsza  

w stosunku do roku 2016 o 328 000,00 zł. W ramach tej subwencji, jej poszczególne części są 

zróżnicowane. Część wyrównawcza i równoważąca są wyższe w stosunku do 2016 r. 

Natomiast, jeśli chodzi o wstępną subwencję oświatową to została ona określona przez 

ministra finansów na poziomie 15 095 000,00 zł i w porównaniu do roku poprzedniego jest 

niższa o 817 000,00 zł. Jeśli chodzi o dotacje z budżetu państwa to ich poziom planowany jest 

na około 15 991 000,00 zł, z czego na zadania zlecone przypada 9 100 000,00 zł, a na własne 

6 800 000,00 zł. Wstępne dotacje na zadania zlecone są na poziomie roku bieżącego. Jeżeli 

chodzi o zadania własne, to oprócz dotacji na funkcjonowanie domów pomocy społecznej 

określoną na poziomie 4 800 000,00 zł, projekt budżetu ujmuje również dotacje do zadań 

własnych o charakterze inwestycyjnym na poziomie 1 900 000,00 zł, która jest przeznaczona 

na dofinansowanie Rozbudowy ulicy Armii Krajowej w Gryfinie. Wydatki zostały 
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skalkulowane na poziomie 77 431 000,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 79%, 

natomiast wydatki majątkowe - to 21%. Wydatki o charakterze majątkowym wynoszą 

15 901 000,00 zł, szczegółowo są rozpisane w załączniku nr 8 części opisowej. Wydatki 

majątkowe koncentrują się na pracach i robotach związanych z drogownictwem, na ten cel 

przeznaczone jest w projekcie 8 770 000,00 zł. Natomiast pozostałe - skierowane są zadania 

w zakresie pomocy i polityki społecznej. Wśród znaczących zadań inwestycyjnych to 

przystąpienie do realizacji utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej. Wartość nakładów 

na to zadanie, to kwota ponad 2 800 000,00 zł. Również planuje się rozbudowę budynków na 

ulicy Łużyckiej oraz termomodernizację Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Analizując 

wydatki bieżące i majątkowe z punktu widzenia kierunków wydatkowania - to właśnie w tym 

roku, również po    pierwszy - na czoło wysuwają się wydatki związane z realizacją zadań w 

zakresie pomocy i polityki społecznej, bo stanowią one 28,3% wydatków. Drugi kierunek 

wydatkowania to zadania oświatowe 28,2%. Pozostałe kierunki wydatkowania to transport 

ok. 15%, administracja 12,9%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6%, 

ochrona zdrowia 4,8%. Pozostały procent stanowią rezerwy i obsługa długu publicznego oraz 

pozostałe zadania. Tu, zostały uwzględnione rezerwy. Suma - zarówno rezerwy ogólnej, 

celowej i inwestycyjnej wynosi 1 680 000,00 zł, z tego rezerwa ogólna wskazana jest na 

poziomie 400 000,00 zł, rezerwy celowe na poziomie 1 009 000,00 zł, rezerwa inwestycyjna 

271 000,00 zł. Rezerwy celowe prognozuje się na takie zadania jak: zarządzanie kryzysowe 

117 000,00 zł (obowiązkowa), natomiast na zadania oświaty i wychowania 372 000,00 zł, 

pomoc społeczną 150 000,00 zł, edukacyjną opiekę wychowawczą 170 000,00 zł i na zadania 

związane z rodziną 200 000,00 zł. W 2017 roku został wprowadzony nowy dział  

w klasyfikacji budżetowej rodzina i skupia on wydatki związane - w przypadku powiatu -  

z rodzinami zastępczymi oraz z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Podsumowując, 

wynik roczny budżetu planuje się jako deficyt w wysokości 3 230 000,00 zł, który planuje się 

sfinansować kredytem bankowym w wysokości 2 miliony złotych oraz wolnymi środkami  

w wysokości 1 230 000,00 zł. Stan długu publicznego planuje się na koniec 2017 roku na 

poziomie 10 440 000,00 zł. Rozpatrując budżet z punktu widzenia dwóch zasadniczych 

wyników, mianowicie - wyniku związanego z tak zwaną regułą wydatkową, czyli różnicy 

między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi - to stanowi on nadwyżkę operacyjną  

i wynosi 4 685 825,00 zł. Prognozuje się na dzień 31.12.2017 r. poziom długu w wysokości 

10 440 000,00 zł. Z punktu widzenia  indywidualnego wskaźnika zadłużenia, to w warunkach 

projektu budżetu powiatu gryfińskiego relacje te wynoszą odpowiednio – porównując  

do nierówności wskazanej ustawą o finansach publicznych - strona lewa wynosi 1,58%  

a prawa strona nierówności 11,22% Nierówność zakłada, że strona lewa musi być mniejsza 

lub równa stronie prawej. Zatem, wymóg ustawowy zostaje zachowany. Do projektu uchwały 

budżetowej, zgodnie z ustawą o finansach publicznych zostały dołączone wymagane 

załączniki w formie tabelarycznej. Dochody i wydatki zostały przedstawione w wymaganym 

układzie. W części opisowej jest dołączona wieloletnia prognoza finansowa. 

 

Radny Wojciech Fedorowicz zapytał, o poziom długu czy jest on przewidywany bo tyle 

wynosi czy to tak na wszelki wypadek.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy powiat ma 

9 210 000,00 zł długu, na co składa się dług związany z kredytem konsolidacyjnym 

zaciągniętym na służbę zdrowia w 2007 roku kiedy to porządkowane były zaległości służby 

zdrowia i rozpoczęte negocjacje z dłużnikami oraz w części do spłaty dług dotyczący 

inwestycji drogowej jaką powiat wykonywał ze „Schetynówki” wspomagając się kredytem  

w wysokości 5 milionów złotych. Było to na zadanie drogowe w Gminie Trzcińsku-Zdroju. 

W tej chwili łącznie dług powiatu wynosi 9 210 000,00 zł. Tak, jak pani Skarbnik 

przedstawiła budżet ze względu na planowane wyższe wydatki niż dochody na pokrycie tejże 

różnicy zarówno z wolnych środków planowanych z tego roku plus kredyt w wysokości  
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1 miliona złotych. W związku z tym gdyby budżet realizować czysto matematycznie  

to teoretycznie dług wzrośnie do 10 milionów złotych na koniec 2017 roku. To, co pani 

skarbnik mówiła o różnicy przychodów i rozchodów to oprócz tej nierównowagi w budżecie 

jest także ta część, którą należy spłacić, a której w budżecie się nie pokazuje, bo to są 

przychody i rozchody czyli tę część kredytu z tych 9 milionów, które ma powiat do spłaty  

w danym roku, zgodnie z umowami. Natomiast w ten sam sposób planowany był budżet 

powiatu na 2016 rok, z różnych przyczyn, niektóre zadania trzeba było przesunąć, przede 

wszystkim te majątkowe np. z tytułu mniejszych przetargów np. odcinek drogi w m. Witnica, 

na które to zadanie początkowo w budżecie zaplanowano o 160 000 zł więcej niż w rezultacie 

wyszło w wyniku przetargu. Innym przykładem z tego roku jest duża inwestycja w Gryfinie 

zaplanowana na poziomie 7 milionów złotych, a w rezultacie po przetargu wyniosła 6,5 

miliona złotych. Z tym, że to później proporcjonalnie się zmniejsza i w rezultacie powiat 

wiedział, że nie otrzyma dotacji w początkowej wysokości od wojewody czy gminy. 

Wracając do budżetu na 2017 rok to jeżeli będzie on czysto matematycznie realizowany  

i że wszystkie plany zostaną zrealizowane w 100%, takie same dochody i wydatki to 

wówczas dług powiatu wzrośnie o 1 milion złotych. Na koniec 2016 roku można jasno 

powiedzieć, że pomimo wcześniejszych planów Zarząd nie zaciągnął kredytu, jak również 

udało się obniżyć zadłużenie ogólne powiatu. Z budżetu wynika jasno Zarząd planuje 

wykonać budżet 2016 roku z nadwyżką 2 miliony złotych. 

 

Radny Mariusz Adamski zapytał, jakiego rzędu są roczne zobowiązania kredytowe 

związane ze służbą zdrowia razem z inwestycją wykonywaną w ramach „Schetynówki”. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie są to zbyt wysokie obciążenia 

roczne. Kredyt na służbę zdrowia zaciągnięty i wynegocjowany został do 2039 roku, przez co 

WPF jest sporządzane do 2039 roku. Przez to te raty są małe, a ze względu na niskie stopy 

procentowe to koszt obsługi jest niewielki. Kredyt na inwestycję w Trzcińsku-Zdroju 

zaciągany był na okres 5 lat. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że rata kwartalna kredytu konsolidacyjnego 

wynosi 67 500,00 zł, a kredytu inwestycyjnego to 125 000,00 zł. Łącznie rocznie powiat płaci 

770 000,00 zł. 

 

Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik zapytał o inwestycję planowaną w budynku  

na ulicy Łużyckiej. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to budynek pozostały  

po Szkole Specjalnej. Szkoła została przeniesiona do Nowego Czarnowa. Po wielu analizach 

ten budynek na Łużyckiej zostanie przeznaczony na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy,  

a z uwagi na to, że dotychczas mieścił się on cały czas w lokalu gminnym. Na inwestycję 

powstał już projekt. Inwestycja przewidziana i opisana jest w WPF na dwa lata. Cały koszt 

inwestycji wyliczony jest na ponad dwa miliony złotych. Ta część inwestycji zapisana  

w budżecie to w tym roku powiat ze względu na terminy składania wniosków do programu 

RPO realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, złożył wnioski  

na cztery budynki. Właśnie część tych elementów dotyczących termomodernizacji powiat 

chce robić z programu RPO w tym budynku na ulicy Łużyckiej, w przyszłym roku. W tym 

roku oprócz dokumentacji wcześniejszej też stanowił dla powiatu wydatek, żeby zrealizować 

go przebudowane zostało przyłącze energii cieplnej. Koszt około 50 tysięcy złotych. Zadanie 

wykonano w celu rozłączenia z częścią budynku mieszkalnego. Właśnie z uwagi na budynek 

mieszkalny zdecydowano o umiejscowieniu tam PUP. Aczkolwiek w tymże budynku powiat 

odzyskał z różnych przyczyn dwa lokale mieszkalne, które zostały przekazane dla PCPR  

na potrzeby mieszkań chronionych. Oprócz tego zostały jeszcze złożone do tego programu 
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wnioski w porozumieniu ze stowarzyszeniami prowadzącymi domy pomocy społecznej  

na termomodernizację budynków DPS w Trzcińsku-Zdroju i Moryniu. Oczywiście został 

złożony również wniosek na termomodernizację starego budynku Szpitala Powiatowego  

w Gryfinie Sp. z o.o. 

 

Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik zapytał o utworzenie Zakładu Aktywności 

Zawodowej. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zakład Aktywności Zawodowej 

jest to pomysł na utworzenie zakładu, który oczywiście obejmie cały powiat z centralną 

siedzibą w Gryfinie. Jest już stworzona dokumentacja i został złożony również wniosek  

do odpowiedniego programu właśnie na tworzenie zakładów aktywności zawodowej. Jest to 

budynek po byłych warsztatach na ulicy Łużyckiej, na zapleczu Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Zakres i start tego zadania zależy czy powiat otrzyma 

dofinansowanie. ZAZ przewidziany jest na 60 osób razem niepełnosprawnych i osób 

pełnosprawnych, co wynika ze stawianych wymogów, wyznaczone są już różne działalności 

typu stworzenia centralnego archiwum, również działalność usługowa - sprzątania na miejscu 

ale również należałoby się domówić z zakładami gospodarki komunalnej, żeby jeżeli są takie 

osoby w ich środowisku lokalnym, żeby mogły wykonywać w porozumieniu pracę na 

miejscu, żeby nie wszyscy musieli dojeżdżać do Gryfina. Nowatorskim pomysłem jest 

wykorzystanie i prowadzenie strzelnicy znajdującej się już w części budynku. Dla 

przeprowadzenia tej inwestycji powiat potrzebuje środków stanowiących 85% kosztów 

inwestycji. Środki niezbędne są do zakupienia odpowiedniego sprzętu. A plany na przyszłość 

są takie, żeby wyłączyć z działalności szkoły stołówkę, żeby rozszerzyć możliwość 

wykonywania posiłków, gdyż w tej dziedzinie zaczynają się pojawiać dosyć duże trudności  

w pozyskiwaniu wykonawców tychże usług. Rynkiem zbytu byłby szpital i DPS w Nowym 

Czarnowie. Poza tym są uwagi co do jakości dostarczanych posiłków. Włączenie tego  

w struktury ZAZ zmieniłoby sposób organizacji pracy. Ale żeby mówić o stworzeniu tego 

zakładu musi być baza, której na razie powiat nie posiada. Docelowo zakład utrzymywałby 

się ze środków PFRON (opłacają pobory pracowników), z usług czyli tego co zdobywają na 

rynku i jeszcze 10% dokładałby Urząd Marszałkowski. Pula do podziału środków jest i należy 

mieć nadzieję, że przy ocenie złożonych wniosków będzie brane pod uwagę wielkość obszaru 

i zasada równoważenia, a chętnych powiatów jest więcej.  

 

Radny Piotr Bugajski zapytał, czy Powiat Gryfiński w ramach budżetu na 2017 rok planuje 

remont skrzyżowania trzech ulic powiatowych: Cmentarnej, alei Wolności i Kościuszki  

w Trzcińsku-Zdroju, ze względu na zły stan nawierzchni. Radny poinformował, że Gmina 

Trzcińsko-Zdrój wystąpiła z takim zapytaniem do Wydziału Zarządzania Drogami.  

Czy można jakieś środki wygospodarować z rezerwy inwestycyjnej, żeby wyremontować 

wskazane skrzyżowanie ze względu na bardzo zniszczoną nawierzchnię. 

Pismo znak: BRZ.0012.1.25.2016.DK 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jak Państwo mogliście zauważyć 

to w budżecie oczywiście jeżeli chodzi o zadania drogowe część zadań wpisywanych jest  

z tytułów, przede wszystkim te które są duże i mają dofinansowanie. Natomiast te zadania, 

które też są ważne i potrzebne, o czym mówił pan radny Bugajski, one są później realizowane 

już ze środków tych zapisanych kwotą 900 000,00 zł, czyli na poprawę warunków na drogach 

służących dowożeniu dzieci do szkół czy też do takiej przebudowy. Temat jest otwarty. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 

(5 za, 0 przeciw, 0 wtrz. się). 
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Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik poinformował o pozytywnej opinii Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, wszyscy radni otrzymali: 

1.Uchwała Nr CCCXXXII.585.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, 

2. Uchwała Nr CCCXLIV.682.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia opinii o projekcie uchwały  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, 

3. Uchwała Nr CCCXLIV.683.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, 

4. Uchwała Nr CCCXXXII.586.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu Powiatu Gryfińskiego. 

Przewodniczący powiedział, że pozostałe komisje przyjęły projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2017. Następnie 

przedstawił opinię do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, która bez uwag 

została jednogłośnie przyjęta przez członków komisji. Opinia Komisji Budżetu  

i Gospodarki Rady Powiatu w Gryfinie do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego  

na 2017 rok stanowi załącznik nr 3. 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039 (druk 

nr 6/XXIV); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedstawiony projekt uchwały obejmuje 

zmianę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2039. Opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie w tym zakresie jest pozytywna. Radnym została przekazana  

II wersja projektu uchwały, co podyktowane było tym, że w opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej wskazano, iż składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych należy 

ująć w grupie wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Jest to załącznik nr 1. Generalnie 

WPF na lata 2017-2039 przedstawia możliwości sfinansowania długu publicznego.  

W związku z pozytywną opinią jest ona - można powiedzieć - realistyczna i pokazuje,  

że podstawowe dochody i wydatki budżetu są ukierunkowane w sposób właściwy  

bo pozwalają na sfinansowanie długu publicznego powiatu. Oczywiście istotnym elementem 

prognozowanej zmiany WPF jest załącznik nr 3, który przedstawia przedsięwzięcia  

o charakterze wieloletnim. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie II wersję projektu uchwały. 

 (5 za, 0 przeciw, 0 wtrz. się). 

 

Ad. 7 Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za III kwartał roku 2016. 

 

Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za III kwartał roku 2016, stanowi zał. nr 4. 

 

Ad. 8 Wypracowanie propozycji do planu pracy komisji na 2017 rok. 
 

Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik poprosił o przesyłanie do 31 grudnia br. drogą 

mailową propozycji do planu pracy komisji na 2017 rok. 
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Ad. 9 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 

- brak. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.40.  

 

Protokół sporządziła: 

 
Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Łysik 


