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PROTOKÓŁ NR 44/18 
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI 

z dnia 27 lipca 2018 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:00 i trwało do godz. 13:50 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności- 
zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa, Przewodniczący Rady Roman Michalski, a także naczelnicy 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził Przewodniczący Komisji Arkadiusz Łysik. Tematami posiedzenia było 
przedstawienie informacji dotyczących: wydatków związanych z oświatą i edukacją instytucji 
podległych powiatowi, zrealizowanych i planowanych w 2018 r., informacji o dotacjach oraz 
innych środkach pozyskanych przez Powiat Gryfiński od podmiotów zewnętrznych w 2018 r., 
a także analiza i opiniowanie projektów uchwał na XLII sesję Rady Powiatu. 
 
Porządek obrad 44. posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, stanowi 
zał. nr 2. 
 
Ad. 3  
Protokół nr 43/18 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki z dnia 22 czerwca 2018 r.  
został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Informacja dotycząca wydatków związanych z oświatą i edukacją instytucji 
podległych powiatowi, zrealizowanych i planowanych w 2018 r.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz Bień 
przedstawiła informację dotyczącą wydatków związanych z oświatą i edukacją instytucji 
podległych powiatowi, zrealizowanych i planowanych w 2018 r., stanowiącą zał. nr  3. 
 
- brak pytań; 
 
 Ad. 5 Informacja o dotacjach oraz innych środkach pozyskanych przez Powiat 
Gryfiński od podmiotów zewnętrznych w 2018 r. 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła informację o dotacjach oraz innych środkach 
pozyskanych przez Powiat Gryfiński od podmiotów zewnętrznych w 2018 r., stanowiącą zał. 
nr  4. 
 
- brak pytań; 
 
Ad.6 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XLII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 
radnego Tomasza Siergieja z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie  
(druk nr 2/XLII);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jak wynika z materiałów sesyjnych, 
które radni otrzymali oraz z wykazu pism, Wojewoda Zachodniopomorski zwrócił się  
z pismem do Przewodniczącego Rady Powiatu o podjęcie przez Radę Powiatu w terminie  
30 dni od dnia otrzymania pisma uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu 
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Tomasza Siergieja. Jeżeli Rada nie podejmie działań do dnia 4 sierpnia to Wojewoda 
rozpocznie procedurę odwołania radnego z funkcji członka zarządu. Radny Tomasz Siergiej 
doszedł do wniosku, oczywiście nie zgadzając się ze zdaniem Wojewody, iż nie będzie 
„wikłał” Zarządu w niepotrzebne tłumaczenia i z tego powodu złożył rezygnację.  
Do rezygnacji załączył w innej sprawie postanowienie prokuratury dotyczące wójta z jednej  
z gmin w podobnej sprawie. Starosta dodał, że inaczej patrzy się na organ wykonawczy 
jednoosobowy, a inaczej na organ, który jest kolegialny. W pierwszym przypadku prokurator 
napisał, że właściwie to niebyło obowiązku zamieszczać tego w oświadczeniu. Radni  
w dalszym ciągu mają wybór, mimo że radny złożył rezygnacje ze swojej funkcji, o przyjęciu 
rezygnacji lub o jej nieprzyjęciu, tj. np. mogą głosować przeciwko, ponieważ uchwała i tak 
będzie wykonana.  Przewodniczący Rady Powiatu poinformował  Wojewodę o wpłynięciu 
rezygnacji. 
 
Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że Wojewoda został poinformowany, 
że rezygnacja wpłynęła wraz z materiałem, który został dołączony przez Radnego Tomasza 
Siergieja. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że sprawa wchodzi automatycznie, czyli 
po 30 dniach. Dodał, że nie przyjęcie tego projektu uchwały zostałoby odczytane przez 
Tomasza Siergieja, jako poparcie dla jego pracy, a rezygnacja i tak wejdzie w życie. 

 
Komisja odrzuciła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 

zmiany Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XXXII/220/2017 z dnia  
26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017-2018 (druk nr 4/XLII);  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

Arkadiusz Durma. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że projekt uchwały dotyczy sprawy, 
którą prowadzą od dwóch lat w wyniku zawartego porozumienia Powiatu  z Województwem 
Zachodniopomorskim o udzielenie pomocy finansowej w sprawie budowy ścieżki rowerowej. 
W tym przypadku dotyczy to ulicy Armii Krajowej w Gryfinie, gdzie Powiat wykonał część 
ścieżki rowerowej, a dalszy odcinek ścieżki buduje Województwo. Dodał, że wystąpiły 
roboty dodatkowe związane z koniecznością wykonania wymiany gruntu i powstała 
konieczność zwiększenia udziału Powiatu z tym, że udział ten jak widać jest nie wielki. Prace 
dodatkowe zostały wyliczone na kwotę 241 787,86 zł, a całkowity koszt inwestycji dotyczący 
odcinka w ciągu drogi powiatowej wynosi obecnie 1 133 339, 40 zł z czego Powiat ma  
do zapłaty z tego 7,5%. Wymagana jest zgoda Rady Powiatu z uwagi na to, że jest  
to porozumienie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Zarzadzania Drogami Arkadiusz Durma. 
 
III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Skarbnika 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XLII);  
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Radny Mariusz Adamski. 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Skarbnik wystąpiła do Niego  
z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy. Skarbnik Powiatu w ubiegłym roku osiągnęła 
wiek emerytalny i doszła do wniosku, że chce odejść na emeryturę. Zgodnie z procedurą 
Skarbnik jest odwoływana lub powoływana na wniosek starosty. Dlatego potrzebna jest 
podjęcia przedmiotowego projektu uchwały. Starosta dodał, że chcą umożliwić Pani Skarbnik 
możliwość odejścia na emeryturę. Jednocześnie Zarząd uzgodnił z Panią Skarbnik, aby mogła 
dokończyć budżet i rozpocząć następny, to na kolejnej, wrześniowej sesji Rady Powiatu 
będzie wnioskował o powołaniu Pani Janiny Niwy na skarbnika i nie chciałby, aby radni byli 
zaskoczeni, że na  najbliższej sesji byłoby odwołanie, a we wrześniu powołanie tej samej 
osoby. Ten okres da możliwość wydania decyzji o ustaleniu wysokości emerytury i w tym 
czasie nie można być związanym z żadnym pracodawcą. 
 
Radny Mariusz Adamski powiedział, że są pełni uznania dla pracy Pani Skarbnik, natomiast 
rozumie, że to jest pewna formalność, która musi się dokonać i jednak Rada musi odwołać 
Panią Skarbnik. 
 
Starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski powiedział, że gdyby nie ta 
formalność, odbyłoby się to w inny sposób, zgodnie z Kodeksem Pracy. Trzeba zaznaczyć,  
że ktoś chce odejść na emeryturę, ale jednocześnie, ktoś chce popracować dłużej.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego (druk nr 6/XLII);  
 
Starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski powiedział, że projekt uchwały 
ponownie jest przedmiotem sesji z dwóch powodów. Po pierwsze Starosta podziękował,  
że Rada Powiatu na poprzedniej sesji nie znalazła podstaw do zmiany wynagrodzenia. W tym 
projekcie Rada dalej podtrzymuje swoje zdanie. W uchwale jest paragraf drugi, który mówi  
o 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia, czyli dosłownie obniżenie wynagrodzenia wiąże się 
z zakończeniem kadencji. Dodał, że ustawodawca tak właśnie powinien postąpić, ale tak nie 
postąpił. W uzasadnieniu projektu uchwały zostało zapisane, iż mając na uwadze 
poszanowanie podstawowych zasad prawa pracy, które obowiązują bez względu na podstawę 
nawiązania stosunku pracy, co potwierdził Sąd Najwyższy jak również Wojewoda 
Dolnośląski, powinno zastosować się trzymiesięczny okres uprzedzenia między 
wprowadzeniem zmiany warunków płacy. Należy także nadmienić, że okres karencji 
zastosował sam ustawodawca przy wprowadzeniu ostatniej zmiany obniżającej 
wynagrodzenia posłów i senatorów.  Starosta dodał, że nie wie jak postąpi Wojewoda, ale 
generalnie rozesłał pisma do powiatów oraz gmin mówiące o tym, że grozi im dyscyplina 
finansów publicznych, ale nie grozi  ona z tego faktu dla radnych. W kłopocie jest kierownik, 
ale trzeba podejmować pewne decyzje, które dotyczą również osób, które wypłacają 
wynagrodzenia, bo wiadomym jest, że w tej sprawie coś jest nie tak. Z tego powodu jest 
ponownie projekt uchwały. Jeżeli Wojewoda będzie miał pretensję do trzymiesięcznej 
odprawy , to Starosta i ewentualnie Rada będzie mieć możliwość występowania przed 
organami, jakimi są sąd administracyjny czy sąd pracy. 
 
Przewodniczący Komisji Arkadiusz Łysik zapytał, czy pismo Wojewody wpłynęło po 
ostatniej sesji Rady. 
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Starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski odpowiedział twierdząco, ale jest to 
ogólne pismo zawierające wskazania, nieadresowane na Radę Powiatu. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Radna Joanna Kostrzewa. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt. 
 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowej  
z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 7/XLII);  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień oraz Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Rada Powiatu uchwaliła regulamin  
w sprawie określania zasad udzielania dotacji. Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek, który 
składa się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok budżetowy, w którym dotacja jest 
udzielana. Dotychczas zdarzyły się dwa przypadki, kiedy w ciągu roku, poza terminem, 
wpłynęły wnioski. Zarząd uznał ten wniosek za zasadny, podobnie jak w ubiegłym roku 
wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Gryfinie w wyniku którego 
udzielono dotacji w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac 
konserwatorskich i robót budowlanych określonych w decyzji Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, polegających na zabezpieczeniu i naprawie uszkodzonych 
elementów tarasu wieży widokowej kościoła. Obecnie o udzielenie dotacji zwróciła się 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Godkowie. Wniosek 
dotyczy dotacji na remont drewnianej, wewnętrznej konstrukcji wieży oraz remont elewacji 
zachodniej kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha w Mirowie gm. Moryń. Opis i ekspertyza 
stanu technicznego określają stan techniczny konstrukcji dachowej jako zły. Z uwagi na stan 
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych robót 
budowlanych i konserwatorskich. Parafia głównie znaczną środków dotacji otrzymała  
z ministerstwa. O brakującą kwotę w wysokości 15 000,00 zł zwrócili się z wnioskiem  
do Powiatu. Starosta dodał, że kościół znajduje się przy drodze powiatowej i zły stan 
techniczny dachu mógłby być również zagrożeniem dla użytkowników drogi.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia powiatowego 

programu opieki nad zabytkami Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2021 
(druk nr 8/XLII);  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała,  że programu opieki nad zabytkami Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2021 jest 
realizacją ustawowego zapisu ustawy o ochronie zabytków. Opracowanie to zostało 
pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Program obejmuje 
na początku uwarunkowania prawne ustaw, rozporządzeń oraz Wojewódzki Program 
Ochrony nad Zabytkami, który jest powiązany z programem powiatowym. Następnie program 
opisuje, jakie powiat posiada zabytki tj. nieruchome, ruchome, archeologiczne. Program 
posiada opracowanie dotyczące ewidencji, są opisane zabytki, które znajdują się  
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w poszczególnych gminach, informacje te zostały uzyskane z gmin. Najważniejszą rzeczą  
w przekonaniu Naczelnika w tym programie jest harmonogram działań, które Powiat ma 
podejmować. I tak w programie ogólnym szczególną ważną rzeczą do realizacji są wskaźniki, 
które będą służyły wdrożeniu, a następnie ocenie realizacji programu. Wskaźniki  
i mechanizmy wskazują, że środki mogą pochodzić z budżetów gmin, powiatów lub 
Ministerstwa Kultury, a także mogą być realizowane w oparciu o programy zewnętrzne. 
Jeżeli chodzi o Powiat to od 2011 r. dofinansowuje remonty zabytków i co roku przeznacza 
na to określoną pulę środków w budżecie. Jeśli chodzi o zadania Powiatu to może nim być  
np. znakowanie zabytków. Wydział będzie planować środki na te zadanie w budżecie. 
Następnie będą zamieszczane ogłoszenia na stronach z informacją o dostępnych środkach  
na ten cel. Wówczas każdy właściciel zabytku z terenu powiatu będzie mógł złożyć wniosek  
i jeśli będzie taka potrzeba Powiat będzie zakupywał znaki. Odnosząc się  do ustawy 
Naczelnik poinformowała, że  ustawodawca zobligował Powiat po wprowadzeniu programu  
do składania, co dwa lata informacji Radzie Powiatu z jego realizacji. Kontynuując 
poinformowała, że jeśli chodzi o wskaźniki strategiczne to w celu pierwszym występuje: 
historyczna ciągłość dziedzictwa regionalnego, tożsamość lokalna i regionalna, w celu 
drugim: aktywność społeczna i świadomość zaangażowania w opiekę, funkcjonalne 
zarządzanie regionalnym dziedzictwem kulturowym, a w trzecim - cele ekonomiczne, 
zagospodarowanie dziedzictwem kulturowym. We wskaźnikach można zawrzeć jeszcze 
liczbę programów opieki nad zabytkami w gminach. W trakcie realizacji programu będą 
zbierać informacje zarówno od wydziałów oraz gmin i wówczas informacja będzie 
przekazywana Radzie Powiatu.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/XLII);  
 
Kierownik Biuro Obsługi Rady i Zarządu Agnieszka Jackiewicz powiedziała,  
że wprowadzenie nowego statutu Powiatu Gryfińskiego jest wynikiem konieczności 
dostosowania jego zapisów do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do zmian 
wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych. Ustawa ta wprowadziła szereg zmian do ustawy  
o samorządzie powiatowym, zmiany te znalazły odzwierciedlenie w statucie Powiatu 
Gryfińskiego. Nowelizacja ustawy wydłużyła kadencję organów samorządu powiatowego  
z 4 do 5 lat. Wprowadzono obowiązek transmisji obrad sesji rady powiatu, gdzie obrady mają 
być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania 
udostępnione na stronie internetowej jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek 
rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Głosowania na sesjach Rady Powiatu 
mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego 
wykazu głosowania radnych, jeżeli będzie to nie możliwe z przyczyn technicznych należy 
przeprowadzić głosowanie imienne. Kolejna zmiana to obowiązek powołania nowej komisji 
organu stanowiącego, jest to komisja skarg, wniosków i petycji, która będzie miała za zadanie 
rozpatrywać skargi na działania organu wykonawczego i jednostek organizacyjnych powiatu. 
Kolejną zmianą jest obowiązek wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały 
zgłaszanego przez przewodniczącego klubu radnych. Warunkiem jest złożenie projektu 
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uchwały przynajmniej na 7 dni przed rozpoczęciem sesji, w trybie tym będzie można zgłosić 
nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą sesję. Kolejną zmianą jest ustawowe 
umocowanie interpelacji i zapytań radnych, obecnie na udzielenie odpowiedzi na interpelację 
było 14 dni, a 21 na zapytania. W tej chwili ustawodawca wprowadził jeden termin jest to 
termin 14 dni. W sprawach dotyczących powiatu radni będą mogli kierować interpelacje  
i zapytania bezpośrednio do starosty, a odpowiedź będzie musiała być udzielona w ciągu  
14 dni, treść zapytań i interpelacji podawana będzie do publicznej wiadomości poprzez 
niezwłoczną publikację w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej powiatu. 
Kolejną zmianą jest określenie minimalnej liczebności klubów radnych we wszystkich 
organach stanowiących, w przypadku powiatu jest to, co najmniej trzech radnych. Ponadto 
coroczna debata o stanie samorządu, organ wykonawczy, tj. Zarząd Powiatu zobowiązany 
został do przedstawiania Radzie Powiatu do 31. maja każdego roku raportu o stanie powiatu. 
Raport ten będzie rozpatrywany podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała  
w spawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu. Następna 
zmiana to przyznanie mieszkańcom prawa inicjatywy uchwałodawczej. Grupa mieszkańców 
występująca z taką inicjatywą musi liczyć w naszym powiecie co najmniej 300 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2018 rok (druk nr 10/XLII);  

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że najważniejsze zmiany objęte projektem 
uchwały to przede wszystkim wprowadzenie po stronie dochodowej kwoty wynikającej  
ze zwrotu podatku VAT w wysokości 794 067,00 zł. Środki te przeznacza się głównie na 
dotacje na pierwsze wyposażenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej  
w wysokości 260 00,00 zł, jak również 50 000,00 zł. dla zakładu budżetowego w związku  
z zapisem w uchwale o utworzeniu ZAZ w zakresie rozliczenia środków z tytułu podatku  
od towarów i usług. Mianowicie w przypadku uzyskiwania zwrotu VAT przez zakład 
wynikającej z deklaracji cząstkowej zwrot może być dokonany albo ze środków budżetu albo 
ze środków, które zwróci urząd skarbowy. Zatem na ten okres do końca roku planuje się 
zarezerwować kwotę w budżecie w wysokości 50 000,00 zł. Oczywiście wykonanie to będzie, 
jeżeli nastąpią takie sytuacje, a raczej wystąpią. Ponadto w projekcie uchwały budżetowej 
zmniejsza się po stronie dochodowej planowaną na etapie uchwalenia budżetu refundację  
z tytułu poniesionych kosztów w roku ubiegłym na zadanie „Poprawa dostępności obszarów 
wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-
Zdrój – Białęgi” o 58 346,00 zł. Wynika to z rozliczeń końcowych projektu z Programu 
Obszarów Wiejskich. Jednocześnie, jeśli chodzi o jednostki powiatowe, to ZSP w Gryfinie 
wnioskował o wprowadzenie do dochodów i przeznaczenia środków na wydatki w kwocie  
4 905,70 zł z tytułu kosztów obsługi projektu „Kreatywni, na co dzień” prowadzonego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020. Natomiast ZSP Nr 2 w Gryfinie wnosił o zwiększenie dochodów z tytułu 
środków, jakie uzyskał z rozliczenia z wykonawcą ZAZ z tytułu użyczenia za media  
w kwocie 16 267,30 zł. Zwiększa się dochody z przeznaczeniem na wydatki dla zespołu. 
Jednocześnie ZSP w Chojnie wnosił o zmniejszenie po stronie wydatkowej projektu  
pn. „Struggle Against Violent Extremism", którego koordynatorem jest Konya II Men Turcja 
o kwotę 35 000,00 zł, z tytułu zaangażowanych środków własnych z racji tego, że ZSP  
w Chojnie przewiduje z wysokim prawdopodobieństwem, że aktualnie zaplanowana kwota 
wydatków na ten projekt oczywiście przy współudziale strony Tureckiej nie dojdzie  
do skutku. Pozycja wydatkowa w tym projekcie będzie mniejsza i jest to uzależnione  
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od środków, jakie przekaże Turcja. Zatem, aby nie zamrażać tych środków zmniejsza się  
kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków przy Wydziale „EK”, 
ewentualnie na wydatki przeznaczone na zadania oświatowe dla dwóch zespołów szkół 
ponadgimnazjalnych, gdyby wystąpiły jakieś perturbacje to środki te miałyby charakter 
rezerwowy. Ponadto z kwoty tej zwiększa się 15 000,00 zł na dotację na ochronę zabytków 
wynikających z projektu uchwały jak również wydatki na Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w wysokości 47 767,00 zł, w tym 22 000,00 zł. jest przeznaczone na odprawę 
emerytalną dla pracownika PCPR, która nie była planowana, iż była nieprzewidywana. 
Natomiast pozostała kwota ponad 25 000,00 zł przeznaczona jest na planowane 
sfinansowanie zatrudnienia zastępcy dyrektora w PCPR. Skarbnik dodała, że jednocześnie  
po stronie wydatkowej zostaje przesunięta kwota w wysokości 72 730,00 zł, jest ona 
związana z tym, że pozostałości środków na dwóch zadaniach inwestycyjnych  
tj. „Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie” oraz „Modernizacja auli  
w budynku SOSW w Chojnie” zostają przesunięte na nowoutworzone zadanie „Modernizacja 
wewnętrznej instalacji c.o. na potrzeby budynku sali gimnastycznej przy SOSW w Chojnie”. 
Ponadto do projektu uchwały dołączono wymagane załączniki jak: dochody i wydatki, które 
realizują jednostki samorządu terytorialnego, załącznik prezentujący zadania powiatu  
 inwestycyjne waz z kwotami i źródłami ich finansowania, a także dotacje udzielone dla 
jednostek nienależących do sektora finansów publicznych oraz w zakresie pomocy 
finansowej. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2018-2039 (druk nr 11/XLII); 

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały jest konsekwencją uchwały 
zmieniającej budżet powiatu na zadania inwestycyjne, ale także obejmuje zmianę związaną  
z ZAZ, gdzie Zarząd z rezerwy inwestycyjnej zwiększył wartość nakładów na ZAZ o niecałe 
20 000,00 zł. z racji instalacji monitoringu. Jest to wydatek niekwalifikowalny i nie był 
projektowany we wniosku, ale z racji, że jest to nowy obiekt wydatek ten jest zasadny. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
Ad.7  Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
- brak; 
 
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13:50 
 
 
Protokół sporządzili:  
 
Marcin Pisanko, Magdalena Romankiewicz  
  

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Łysik 


