
 PROTOKÓŁ NR 5/15
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Posiedzenie  rozpoczęło  się  o  godz.  14.00  i  trwało  do  15.30  w  siedzibie  Starostwa
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności
- zał. nr 1), sekretarz powiatu Barbara Rawecka, skarbnik powiatu Izabela Świderek, prezes
Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Edyta Nowotarska, podinspektor
Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego  Piotr  Ignaciuk,
naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Elżbieta  Lorenowicz-Bień.
Posiedzenie  otworzył,  stwierdził  quorum  i  obrady  poprowadził  przewodniczący  komisji
Paweł  Sławiński.  Głównym  tematem  posiedzenia  była  analiza  i  opiniowanie  projektów
uchwał na VI sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

Ad. 2 Porządek obrad 5 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych 
i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2.

Ad. 3 
Protokół  nr  4/15  posiedzenia  Komisji  Ochrony  Cywilnej,  Zagrożeń  Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej z dnia 23 marca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.  4  Omówienie  zagadnień  związanych  z  zabezpieczeniem  świadczeń  medycznych  
na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie” Sp. z o.o. Edyta Nowotarska, podinspektor Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Piotr Ignaciuk.

Podinspektor  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego
Piotr Ignaciuk powiedział, że jak co roku została przygotowana informacja dot. zagadnień  
 z zakresu zabezpieczenia świadczeń medycznych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2015 r.
(zał. nr 3). Wszystkie świadczenia szpitalne zostały uzgodnione z prezesem Spółki. W skład
wchodzi  podstawowa opieka  zdrowotna,  opieka  całodobowa,  świadczenia  specjalistyczne,
świadczenia  szpitalne,  świadczenia  pielęgnacyjne  i  opiekuńcze  w  ramach  opieki
długoterminowej,  opieka  paliatywna,  opieka  hospicyjna,  opieka  psychiatryczna  i  leczenie
uzależnień.  Następnie  pomoc  doraźna,  dostępność  diagnostyki  medycznej,  apteki  a  także
rehabilitacja lecznicza i fizjoterapia ambulatoryjna. 

Wniosek nr BRZ.0012.2.5.2015.MR radnego Tomasza Mirakowskiego
- prośba o uzupełnienie informacji dot. zagadnień z zakresu zabezpieczenia świadczeń me-
dycznych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. Zdaniem radnego informacja powinna
przedstawiać obraz pracy służby zdrowia zawierający podsumowanie pracy wszystkich jedno-
stek  z  krótkimi  uwagami  w  zakresie  występujących  najważniejszych  problemów.  Radny
wniósł do ww. informacji następujące uwagi:

1. W punkcie I.a. Podstawowa opieka zdrowotna:
-  Gmina Widuchowa – została podana błędnie godzina udzielania świadczeń me-
dycznych w przychodni „Rodzinna”, oddział zamiejscowy NZOZ Mieszkowice,
- proszę o podanie danych dot. liczby populacji zabezpieczonej przez poszczególne
przychodnie świadczące podstawową opiekę zdrowotną,
-  proszę  o  wskazanie  przez  pracodawców  najważniejsze  problemy  występujące  
w POZ,
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2. W  punkcie  I.b.  Opieka  całodobowa  – proszę  o  uzupełnienie  informacji,  
że  na  terenie  Powiatu  Gryfińskiego  opieka  całodobowa  jest  w  dni  świąteczne  
oraz codziennie od godz. 18:00 do godz. 8:00. 

3. W punkcie II. Świadczenia specjalistyczne:
 -  informacja  dot.  poradni  specjalistycznych NZOZ „INTERMED” Sp.  z  o.o.  jest
mniej szczegółowa w porównaniu z informacją dot. poradni specjalistycznych „Szpi-
tal Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. (brak danych dot. dni, godzin oraz nazwisk le-
karzy przyjmujących),
-  Poradnia  Zdrowia  Psychicznego  „Euromedica”  Centrum Medyczne  w Dębcach,
brak  informacji,  że  ww.  Poradnia  jest  punktem  zabezpieczającym  pomoc  tylko  
i wyłącznie dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.

4. W punkcie III. Świadczenia szpitalne „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka    
 z o.o., proszę o uzupełnienie informacji o:
- liczbę przyjmowanych pacjentów,
- liczbę przyjęć i odmów na izbie przyjęć,
- średni pobyt pacjenta w szpitalu,
-zapotrzebowanie na łóżka chirurgiczne, internistyczne i ich obecnych niedoborów,
- podanie kwalifikacji lekarzy,
- wykazanie wyposażenia szpitala i jego braków,
- wykazanie posiadanych certyfikatów przez szpital.

5.   W punkcie IV. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (…):
-  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy/Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie  - jakie  

są potrzeby, jaki jest okres oczekiwania na przyjęcie do ww. Zakładu i czy miesz-
kańcy  Powiatu  Gryfińskiego  muszą  korzystać  z  Zakładów  Opiekuńczych  
na terenie innych miast.

-  Zakład  Pielęgnacyjno  –  Opiekuńczy  Psychiatryczny  dla  dorosłych  
w Nowym Czarnowie - jakie są potrzeby, jaki jest okres oczekiwania?,

-  Oddział Medycyny Paliatywnej - jakie są potrzeby?,
-  Hospicja domowe - jakie są potrzeby, np. remontu, wyposażenia?

6.   W punkcie  V. Dostępność  diagnostyki  medycznej  dla mieszkańców Powiatu
Gryfińskiego – jaki jest okres oczekiwania?

Podinspektor  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru  Właścicielskiego
Piotr Ignaciuk powiedział, jest brak chęci współpracy z podmiotami prywatnymi, podstawo-
wa opieka zdrowotna podlega pod zadanie gminy, a nie powiatu. 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że służy pomocą, jeżeli jego pewne uwagi mogą się
przydać. 

Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Edyta Nowotarska po-
wiedziała, że do tej pory nie było takiej potrzeby, ponieważ nikt z członków poprzedniej ko-
misji  nie  zgłaszał  takich  potrzeb.  Szpital  udzielił  informacji  w  zakresie  merytorycznego
sprawdzenia treści zawartej w przedłożonej informacji. Jeżeli jest taka potrzeba, to służy peł-
ną statystykę, jeżeli chodzi o szpital i poradnie przyszpitalne. 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że będzie to argument, aby wesprzeć starania o to,
aby powstał nowy szpital. Dodał, że oddział chirurgiczny jest potrzeby, oddział internistyczny
powinien być  rozbudowany. Analogicznie porównując Powiat Gryfiński z Powiatem Gole-
niowskim,  to  Powiat  Goleniowski  ma  dwa  szpitale  i  strumień  środków finansowych  jest
większy. Powiat Gryfiński w sumie otrzymuje o wiele mniejsze środki finansowe niż inne po-
wiaty, przez to że ma taki mały szpital, więc w przyszłości należałoby o te pieniądze powal-
czyć. 
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Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Edyta Nowotarska po-
wiedziała, że Narodowy Fundusz Zdrowia tłumaczy, że południe powiatu jest zabezpieczone
przez szpital w Dębnie. Natomiast faktycznie szpital w Gryfinie ma potencjał, ponieważ od
trzech lat wykazuje ten potencjał w postaci nadwykonań. W tym roku będzie on jeszcze więk-
szy i rzeczywiście jest to argumentacja przy tworzeniu mapy potrzeb zdrowotnych, która jest
istotna dla Wojewody, Ministra Zdrowia, a nawet dla Unii Europejskiej przy tworzeniu wy-
tycznych do projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Rze-
czywiście jest to istotna uwaga. 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział,  że jeszcze do niedawna mówiło się,  że pacjent  
ma prawo wyboru szpitala i że większość  pacjentów leczy się  w szczecińskich szpitalach.
Otóż sam się przekonał, że lekarze zwłaszcza chirurdzy nie chcą operować gryfińskich pa-
cjentów, mają pretensje, że kieruje się do nich. Dla radnego jest to nie do przyjęcia, tym cza-
sem nikt nie patrzy, że pacjent ma prawo wyboru, a szpital w Gryfinie jest bardzo mały  
w porównaniu do liczby mieszkańców, za tym również  idą  środki finansowe. W związku  
z czym nie powinno być krytycznych uwag ze strony szczecińskich szpitali, że leczą pacjen-
tów z powiatu gryfińskiego. Powinni się z tego cieszyć, bo mają pieniądze z tego tytułu. 

Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Edyta Nowotarska po-
wiedziała,  że  jedni  krytykują,  że  nie  chcą  przyjmować  pacjentów,  drudzy bardzo  chętnie
współpracują ze szpitalem w Gryfinie. Jest to kwestia indywidualnych animozji międzyludz-
kich. 

Radny  Zdzisław  Malik  powiedział,  że  na  terenie  gminy  Banie  nie  widzi  większych
problemów w świadczeniu usług medycznych przez podstawową opiekę zdrowotną.

Przewodniczący  Paweł  Sławiński  powiedział,  że  w  POZ  w  Chojnie  największym
problemem są  kolejki.  Następnie zapytał,  czy są  znane już  wstępne terminy, kiedy wolne
pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie filia w Chojnie miałyby
zostać przystosowane do gabinetów specjalistycznych. 

Prezes Zarządu Spółki „Szpital  Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.  Edyta Nowotarska
powiedziała,  że  został  powołany  zespół,  w  którego  wchodzi  skład,  ponieważ  inwestycja
będzie  realizowana  pod  potrzeby  szpitala  i  przeniesienia  poradni  specjalistycznych  
z  przychodni  kolejowej  w  Chojnie.  Wszystko  po  to,  aby  były  lepsze  warunki  lokalowe
umożliwiające rozwój. Obecnie dostali projekt budowlany do akceptacji. Inwestycja nie jest
jakaś  skomplikowana  w  realizacji,  wcześniej  zostały  określone  potrzeby.  Z  posiadanych
informacji wynika, że inwestycja ma zostać do końca roku zakończona, tak aby od 1 stycznia
2016  r.  przenieść  świadczenia  usług  do  nowej  lokalizacji,  po  Poradni  Psychologiczno-
Pedagogicznej. 

Przewodniczący  Paweł  Sławiński  powiedział,  że  docierają  do  niego  skargi  pacjentów  
na działalność  lekarzy świadczących usługi  medyczne w przychodni  przy ul.  Kościuszki  
w Chojnie i w związku z tym, zapytał  do kogo, gdzie powinni się  udać, aby móc zgłosić
swoje zastrzeżenia. 

Prezes Zarządu Spółki „Szpital  Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Edyta Nowotarska
odpowiedział,  że  w  związku  z  tym,  że  szpital  obecnie  przechodzi  przygotowania  
do certyfikacji ISO, to została sformalizowana kwestia zgłaszania uwag. W czwartki między
godziną 12.00 a godziną 14.00 jest w dostępie dla osób, które chciałyby porozmawiać, zgłosić
jakieś zastrzeżenia. Poza tym  godzinami pacjenci dzwonią do sekretariatu i w jeżeli nie ma w
tym czasie spotkań, to również  prowadzi rozmowy. Pacjenci zgłaszają swoje uwagi, jeżeli
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osobiście nie oddzwania to zawsze to robi osoba merytoryczna, która zajmuje się i rozwiązuje
dany problem. Ponadto skargi  można wysyłać  za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres sekretariatu szpitala.

Sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka powiedziała,  że  informacja  dot.  zagadnień
związanych  z  zabezpieczeniem świadczeń  medycznych  na  terenie  Powiatu  Gryfińskiego  
w 2015 zostanie uzupełniona w możliwym zakresie. 

W tym momencie posiedzenie opuścili prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie” Sp. z o.o. Edyta Nowotarska, podinspektor Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Piotr Ignaciuk.

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

I. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  
na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 4/VI);

Radny  Tomasz  Mirakowski powiedział,  że  jest  to  uwaga  do  przewodniczącego  Rady
Powiatu,  że  przedłożony  materiał  jest  bardzo  jednostronny.  W materiałach  otrzymał  dwa
pisma związków zawodowych,  projekt  uchwały dostał  dziś,  natomiast  nie  ma stanowiska
drugiej  strony.  Nie  powinno  tak  być,  dostarczenie  dwóch  pism  nie  jest  materiałem
poglądowych.

Sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka powiedziała,  że  radni  otrzymali  tekst  skargi,  
aby  zapoznać  się  ze  sprawą.  Jeżeli  idzie  o  stanowisko  Komisji  Rewizyjnej  to  zostało
przekazane w dniu dzisiejszym w postaci projektu uchwały. Komisja Rewizyjna podzieliła
skargę  punkty,  które  rozpatrywała.  Na  posiedzenia  zaprosiła  wszystkie  strony,  
tj.  panią  reprezentującą  związek zawodowy, panie reprezentujące załogę.  W posiedzeniach
uczestniczyła również  dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Komisja
miała  możliwość  dokonania  wglądu  zarówno  do  dokumentacji  jak  również  możliwość
zapoznania się z informacjami, które uzyskała. Komisja wyjaśniła wszelkie wątpliwości, jakie
miała co do punktów wykazanych w uzasadnieniu i  w formie projektu uchwały przedstawiła
stanowisko.  Komisja  Rewizyjna  uznała  skargę  za  zasadną  w  pkt  11.  uzasadnienia,  
dot.  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych.  Dyrektor  w  oświadczeniu  napisała,  
że nie udzieliła zapomóg ponieważ nie miała wglądu na konto ZFŚS, a to jest pierwsza osoba,
która ma do tego wgląd. Komisja miała wątpliwości, co do sposobu odmowy przyznania tych
świadczeń  w tamtym okresie czasu. Komisja spotykała się czterokrotnie stąd dłuższa forma
przekazania  propozycji  projektu  uchwały,  gdyż  chciała  to  zrobić  bardzo  rzetelnie  
i do każdego elementu się odniosła. 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy stanowisko komisji jest jednogłośnie.

Sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka  odpowiedziała,  że  stanowisko  Komisji  nie  było
jednogłośne, co do pkt 7 uzasadnienia dot. zakupu łóżek ortopedycznych. Fakt zakupu łózek
w  takiej  liczbie  był  trudny do ocenienia.  Pani  dyrektor  wyjaśniła,  że  część  łóżek,  które
zakupiła czyli w sumie 2 i pięć, z tych które wymieniła zostawiła w magazynie, jako łóżka
rezerwowe. Dlatego część członków komisji stwierdziła, że to tłumaczenie im wystarczyło,
jeden z członków komisji uważał, że dyrektor zakupiła jednak za dużo łóżek. 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że w opinii publicznej słyszał, że łóżka są za duże
do pomieszczeń i nie pasują. Nie wie, na ile jest w tym prawdy, informacja z tego materiału
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nie  wynika.  Gdyby  łóżka  nie  pasowały,  to  może  byłyby  do  wykorzystania  w  innych
obiektach.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka  odpowiedziała, że łóżka zostały rozdysponowane,  
z  20  łóżek  2  łóżka  zostały,  jako  rezerwa  do  ewentualnej  wymiany.  Pozostałe  łóżka  
są  rozdysponowane,  łóżka  mieszczą  się  w  pomieszczeniach,  są  trochę  szersze,  
ale jednocześnie pod względem technicznym są bardziej dopracowane. 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy Rada Powiatu jest zobowiązana do rozpatrywania
każdej skargi na dyrektora jednostki, czy nie można byłoby tego zmienić.

Sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka  odpowiedziała,  że  wynika  to  z  przepisów  Kpa.
Skargi na starostę i kierowników jednostek organizacyjnych rozpatruje rada powiatu. 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że wstrzyma się w głosowaniu, ponieważ brakuje
mu w tej sprawie „kropki nad i”, tj. rozwiązania. Zdaniem radnego należałoby zwolnić panią
dyrektor, ponieważ nie daje sobie rady.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że badana skarga dot. dwóch miesięcy
ubiegłego roku –  listopada,  grudnia.  Komisja  nawet,  jak wysłuchała  dodatkowych spraw,
nie mogła zajmować stanowiska w sprawie bieżących spraw, obecnie panujących stosunków
w dps. 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt.

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z  realizacji  Programu  współpracy  Powiatu  Gryfińskiego  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego w 2014 roku (druk nr 5/VI);

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.

Naczelnik Wydziału Edukacji,  Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień
powiedziała,  że  Rada  Powiatu  przyjęła  Program  współpracy  Powiatu  Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku pu-
blicznego  na  rok  2013.  Zgodnie  z  ustawą  o   działalności  pożytku  publicznego  
i o wolontariacie nakłada – na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – obo-
wiązek przedłożenia organowi stanowiącemu tej jednostki nie później niż do 30 kwietnia każ-
dego roku sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Sprawozdanie
obrazuje sfery aktywności społecznej organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicz-
nych, wskazując na obszary, w których Powiat Gryfiński dostrzega w sektorze NGO partnera.

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, jak wygląda nadzór finansowy nad realizacją zadań fi-
nansowanych ze środków publicznych.  

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że nadzór merytoryczny jest obowiąz-
kowy,  który  wynika  z  przepisów  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  
i o wolontariacie. Natomiast tą sferą zajmują się wydziały bądź jednostki, które udzielają do-
tacji. W kontrolach o szerszym zasięgu uczestniczy Główny Specjalista ds. Kontroli. Wszyst-
kie  dotacje  są  rozliczane.  Procedura  zaczyna  się  od  złożenia  wniosku,  który  
po  akceptacji,  udzielenia  dotacji  przez  Zarządu Powiatu  powoduje  obowiązek  podpisania
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umowy przez obie strony, w której są określone warunki wykorzystania dotacji. Każde spra-
wozdanie jest przez wydział kontrolowane poprzez żądanie przedłożenia kopii dokumentów,
które stanowią potwierdzenie wykorzystania środków przyznanych, jako dotacja. Zdarzały się
uchybienia, wówczas wydział wzywał do uzupełnienia złożonych dokumentów, do wyjaśnie-
nia ewentualnych niejasności. Zdarzało się również, że były konstruowane przez wydział, wy-
syłane decyzje skutkujące obowiązkiem zwrotu dotacji uznanej za nieprawidłowo wykorzy-
staną.  Zwrotem  konkretnie  takich  dotacji,  
w momencie, kiedy podmiot niekoniecznie chciał się rozliczyć, tj. windykacją należności, na-
liczaniem odsetek itd., zajmował się Wydział Finansowo-Księgowy.  Na gruncie Starostwa
jest praca między Wydziałem Finansowo-Księgowym a wydziałami merytorycznymi, jednak
największy udział w kontroli mają te wydziały, które udzielają dotacji. 

Radny Tomasz Mirakowski  powiedział,  że jest  bardzo dużo organizacji  pozarządowych  
i zapytał, w jaki sposób dokonuje się selekcji w zakresie udzielania dotacji.

Naczelnik Wydziału Edukacji,  Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień
powiedziała, że ogłaszany jest konkurs ofert na realizację zadań, są  wyznaczone terminy.  
Po wpłynięciu wszystkich ofert, ich ocen dokonuje powołana do tego komisja. Do udziału 
w  pracach  komisji  zawsze  jest  zapraszany  przedstawiciel  organizacji  pozarządowych.  
Po ocenie merytorycznej, formalnej  protokoły są przekazywane Zarządowi Powiatu, który
dokonuje ostatecznego wyboru ofert, które będą dofinansowane. Z wybranymi podmiotami
zawierana  jest  umowa  i  po  zakończeniu  zadania  organizacje  składają  sprawozdanie  
z  realizacji  zadania  publicznego.  Następnie  jest  przeprowadzana  merytoryczna  kontrola  
i następuje rozliczenie. Dodała, że w Powiecie Gryfińskim jest około 30 organizacji pozarzą-
dowych, które ubiegają się o dotacje.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

III. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  udzielenia  dotacji  
z przeznaczeniem na realizowane w 2015 roku prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
położonych na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 6/VI);

Naczelnik Wydziału Edukacji,  Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień
powiedziała, że udziela się dotacji łącznie w wysokości 100 000,00 zł dla pięciu parafii rzym-
skokatolickich  z  terenu  Powiatu  Gryfińskiego,  z  przeznaczeniem  na  realizowane  
w 2015 r. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru zabytków.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Gminie Gryfino (dot. dofinansowania obchodów 70. rocznicy osadnictwa
polskiego na ziemi gryfińskiej) (druk nr 7/VI);

Naczelnik Wydziału Edukacji,  Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień
powiedziała,  że Burmistrz Miasta i  Gminy Gryfino zwrócił  się  do Starosty Gryfińskiego  
z wnioskiem o wsparcie finansowe publikacji opracowania dot. historii ziemi gryfińskiej z lat
1945-2015, w związku z 70. rocznicą osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej.
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Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy w  publikacji znajdą się informacje dot. udziału po-
wiatu w historii ziemi gryfińskiej, żeby nie była to tylko publikacja poświęcona Gminie Gry-
fino. 

Naczelnik Wydziału Edukacji,  Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień
odpowiedziała, że będzie to publikacja dot. historii ziemi gryfińskiej.

Przewodniczący Paweł Sławiński powiedział, że siedziba Powiatu Gryfińskiego jest elemen-
tem historii Gminy Gryfino, tak więc powinno to zostać uwzględnione. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej  Gminie  Banie  (dot.  dofinansowania  dla  gminnych  bibliotek)  (druk  
nr 8/VI);

Naczelnik Wydziału Edukacji,  Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień
powiedziała, że zadaniem własnym powiatu jest prowadzenie powiatowej biblioteki publicz-
nej. Gdy powstawał powiat nie przejmował biblioteki, nie utworzył nowej. Prowadzenie zada-
nia,  na  podstawie  zawartych  porozumień,  powierzono  Gminom  Chojna  
i Gryfino. Przez te wszystkie lata Gminy te otrzymywały dotacje na realizowanie zadania.  
W tym roku po raz pierwszy jest zamiar dofinansowania działalności pozostałych bibliotek
gminnych. Dofinansowanie obejmować będzie zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Gminie Cedynia (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) (druk nr
9/VI);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Gminie Mieszkowice (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) (druk
nr 10/VI);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej  Gminie  Moryń  (dot.  dofinansowania  dla  gminnych  bibliotek)  (druk  
nr 11/VI);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej  Gminie  Stare  Czarnowo  (dot.  dofinansowania  dla  gminnych  bibliotek)
(druk nr 12/VI);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.
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X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej  Gminie  Trzcińsko-Zdrój  (dot.  dofinansowania  dla  gminnych  bibliotek)
(druk nr 13/VI);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Gminie Widuchowa (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) (druk nr
14/VI);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

W tym momencie posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej  Gminie  Gryfino  (dot.  dofinansowania  opracowania  koncepcji  budowy
drogi technologicznej Czepino–Żabnica) (druk nr 15/VI);

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Powiat, Gmina Gryfino oraz Spółka
„GRYFSKAND”  wyraziły  wolę  wspólnego  wykonania  drogi  technologicznej  Czepino-
Żabnica, która wyprowadzi ruch ciężki z m. Żabnica, przez którą przebiega doga powiatowa.
W  pierwszym  etapie  opracowana  zostanie  dokumentacja  projektowa.  Koszt  całkowity
projektu  wynosi  14.022  zł  i  zostanie  sfinansowany  przez  powiat,  gminę  oraz  Spółkę
„GRYFSKAND” w równych częściach.  Pomoc finansowa powiatu w kwocie  4 674,00 zł
przeznaczona jest na sfinansowanie projektu technicznego. 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział,  że od kilku sesji wspierana jest Gmina Gryfino.
Żeby  pod  koniec  roku  nie  okazało  się,  że  Powiatowi  brakuje  środków  finansowych.  
W związku z powyższym poprosił Panią Skarbnik o krótkie omówienie sytuacji finansowej
Powiatu.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odnosząc się do oceny wykonania budżetu powiatu  
za I kwartał 2015 r. powiedziała, że dane pochodzą ze sprawozdawczości budżetowej, która
zgodnie z przepisami sporządzana jest w określonych terminach, podlega również kontroli  
w  zakresie  sprawozdań  łącznych  dokonywanej  przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową  
w Szczecinie. Najważniejsze dane: dochody, które zostały zrealizowane na koniec pierwszego
kwartału, łącznie bieżące i majątkowe wynoszą 19 004 704,55 zł, co stanowi 27,47% planu.
Wśród  dochodów  aż  98%  stanowią  dochody  o  charakterze  bieżącym.  Jest  to  kwota
18 602 791,63 zł. Dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia bądź mają charakter
dotacji przeznaczonych na zadania związane z inwestycjami stanowiły tylko 2% dochodów,
co  dało  kwotę  401 912,92  zł.  Analizując  wykonanie  planu  wydatki  zostały  zrealizowane
łącznie na kwotę  15 241 782,63 zł,  co stanowi 21,56% planu. W tym wydatki majątkowe
stanowiły 0,62% planu, wydatki związane z realizowanymi inwestycjami. Okres pierwszego
kwartału nie sprzyja wykonywaniu zadań  inwestycyjnych, zazwyczaj są  one rozpoczynane
bądź stanowią koszt pracy projektowej. Wynik budżetowy, który stanowi różnicę pomiędzy
wykonanymi  dochodami,  a  wykonanymi  wydatkami  jest  nadwyżką  na  poziomie  
3 762 921,92  zł.  Planowany wynik  na  koniec  roku  budżetowego to  deficyt  na  poziomie  
1,5  miliona  złotych.  Przychody  kształtują  się  zgodnie  z  przyjętym  planem  i  wynoszą
3 370 000,00  zł  -  w  całości  na  razie  stanowią  wolne  środki.  Rada  Powiatu  jako  organ
stanowiący będzie przyjmowała i zatwierdzała sprawozdanie finansowe powiatu w czerwcu
br.  W  tym  też  okresie  nastąpi  zmiana  źródeł  przychodów  i  będą  one  przystosowane  
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do rzeczywiście osiągniętych wyników za 2014 rok. Rozchody budżetowe związane ze spłatą
zobowiązań długoterminowych w postaci rat kapitałowych, na łączną kwotę 1 917 500,00 zł,
z czego aż 1 600 000,00 zł stanowił wykup ostatniej już transzy obligacji wyemitowanych na
przełomie 2004/2005 roku. W związku z tym również nastąpiła pierwszy raz od 2007 roku
wypłata  dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego  pracowników  w  ostatnim  z  możliwych
terminów. Nastąpiło zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 78 000 zł i trwało
to  zaledwie  pół  dnia.  Była  to  krótkotrwała  utrata  płynności  finansowej.  Oprócz
wymienionych  wielkości,  I  kwartał  br.  zamknął  się  kwotą  należności,  zgodnie  
ze sprawozdaniami budżetowymi stanowią kwotę 1 367 000,00 zł i zazwyczaj mają związek 
z obowiązującymi rozliczeniami w przyjętym obrocie z kontrahentami. Natomiast wielkość
zobowiązań,  która  na  koniec  I  kwartału  wynosi  2 602 000,00  zł  i  w  całości  stanowi
zobowiązania niewymagalne, również wynikają z zawartych z kontrahentami umów. Dodała,
że zadania są wykonywane w sposób systematyczny, w tym momencie nie są zgłaszane żadne
nieprawidłowości  wynikające  z  braku  środków  finansowych.  Natomiast  na  takie  cele,  
o których była dziś mowa – pomoc finansowa gminie, dofinansowanie działalności bibliotek,
są planowane środki finansowe, pomimo iż czasami w uchwałach trzeba zmienić ulokowanie
w budżecie. One, co do zasady są, natomiast w związku z podjętymi decyzjami zdarza się,  
że muszą  zostać  przeniesione w inne miejsce,  aby zgodnie  z  przepisem wydatek mógłby
zostać wykonany.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2015 rok (druk nr 16/VI);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła zmiany budżetu powiatu na 2015 rok, opisane
w uzasadnieniu i w części tabelarycznej do projektu uchwały.

XIV. Sprawozdanie  z  dokonanych  umorzeń  wierzytelności  oraz  ulg  za  okres  
od początku roku do dnia 31.03.2015 r.   (druk nr 17/VI);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w pierwszym kwartale nie wystąpiły
żadne umorzenia wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 31.03.2015 r.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wnioski.

Wniosek nr BRZ.0012.2.5.2015.MR radnego Tomasza Mirakowskiego
-  prośba  o  wyrównanie  lub  zamknięcie  podjazdu  do  placu  pełniącego  funkcję  parkingu  
przy budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z .o.o., ponieważ można na nim uszko-
dzić samochód. 

Na tym  posiedzenie zakończono o godz. 15.30.
 

Protokół sporządziła:

Magdalena Romankiewicz
Przewodniczący Komisji

Paweł Sławiński
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