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 PROTOKÓŁ NR 18/16 

POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 16:30 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, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa Maria Ilińczyk. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 

powołany przez komisję, na czas trwania posiedzenia, zastępca przewodniczącego Jan 

Gładkow. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na 

XIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  

 

Ad. 2  
Porządek obrad 18. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 

 

Ad. 3  
Protokół nr 16/16 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej z dnia 26 kwietnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Protokół nr 17/16 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej z dnia 16 maja 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020” oraz Raportu z realizacji 

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014” 

(druk nr 2/XIX); 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa - Maria Ilińczyk. 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Maria Ilińczyk 
powiedziała, że Program Ochrony Środowiska opracowywany przez Powiat wynika  

z przepisów prawnych. Niniejszy program jest zbieżny z Krajowym i Wojewódzkim 

Programem Ochrony Środowiska oraz powinien być zbieżny z gminnymi programami. Celem 

programu jest osiągnięcie poprawy jakości poszczególnych elementów środowiska, czyli 

środowiska wodnego, gruntowego, ochrony powietrza, poprawy jakości powietrza 

atmosferycznego, rozwój energetyki odnawialnej, ochrona przed promieniowaniem 

energetycznym, ochrona i zróżnicowanie gospodarki zasobami wodnymi. W programie 

zostały zawarte cele, wskaźniki danego elementu środowiska, aby osiągnąć jak najlepsze 

rezultaty i wyniki. Pokazano zagrożenia i szanse oraz mocne i słabe strony poszczególnych 

elementów środowiska. Powiatowy Program Ochrony Środowiska został opracowany na lata 

2016-2020, natomiast za lata 2009-2014 nie było ww. programu tylko został przygotowany  

z tego okresu raport. Ogólnie z całego raportu wynika, że w tym okresie nastąpiła znaczna 

poprawa stanu ochrony środowiska na terenie Powiatu Gryfińskiego. W tym okresie były 

realizowane duże inwestycje związane z poprawą wody - budowa oczyszczalni ścieków, 

budowa kanalizacji sanitarnych, deszczowych, poprawa stanu dróg. To wszystko ma wpływ 

na stan środowiska i generalnie we wszystkich gminach te cele, które zostały założone,  

w ok. 80% zostały osiągnięte. Realizacja Programu kształtuje się na dość wysokim poziomie. 
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Większość  z wyznaczonych wskaźników monitoringu uległo poprawie. W związku z faktem, 

iż okres obowiązywania Programu kończy się w 2015 roku, opracowano nowy Program 

Ochrony Środowiska oraz wyznaczono nowe cele i działania dążące do poprawy stanu 

środowiska na terenie Powiatu. Analizując całość zagadnienia, w tym zadania podejmowane 

przez Powiat Gryfiński oraz gminy należy stwierdzić, że dzięki licznym inwestycjom  

i nakładom finansowym oraz propagowaniu na szeroką skalę edukacji ekologicznej, widoczna 

jest poprawa stanu środowiska na terenie Powiatu Gryfińskiego. Dodała, że na końcu zostały 

załączone kontrole przeprowadzone w przedsiębiorstwach, instytucjach przez 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za okres od 2009 r. do 2015 r. Dodatkowo 

została opracowana Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2020. Prognozę przeprowadza się w celu oceny  

potencjalnych skutków wpływu na środowisko wdrażanych celów i zadań  zapisanych  

w POS. Wyznaczone w projektowanym dokumencie cele  i kierunki działań i przypisane  

im zadania wpisują się w cele w zakresie ochrony środowiska, ustalone na poziomie 

międzynarodowym i krajowym. Istniejące na terenie Powiatu  problemy ochrony środowiska 

mogą zostać rozwiązane przez realizację zadań wyznaczonych  w analizowanym projekcie. 

Stan prawny dokumentów jest na czerwiec 2016 r. Zgodnie z ustawą program został 

uzgodniony z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska oraz z Urzędem Marszałkowskim.  

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Starosta Gryfiński – Wojciech Konarski. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał ile rocznie środków jest zabezpieczonych w budżecie 

na te działania. 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Maria Ilińczyk 
odpowiedziała, że program nie zakłada środków tylko zagrożenia, szanse i cele. Natomiast 

środki wynikają z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i na ten rok 

wynoszą ok. 800 tys. zł. Są przeznaczane na cele wynikające z ustawy, na poprawę 

środowiska.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zgodnie z ustawą program  

zawiera wszelkie dane dot. tego, co się dzieje na terenie Powiatu Gryfińskiego, natomiast 

realizatorów różnych działań w zależności od tego, co mówi ustawa o ochronie środowiska, 

jest wielu. W dziedzinie np. odpadów komunalnych, wysypisk zadania Powiatu sprawdzają  

się jedynie do zadań kontrolnych. Kwota 800 tys. zł wydatkowana jest na zadania 

realizowane przez Powiat, np. wspomaga mieszkańców w zmianę źródeł ciepła. Namacalnym 

efektem sprawy wskaźników, o których mówiła Pani Naczelnik, są inwestycje w Dolnej 

Odrze. Nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o atmosferę, to emitentem jest przede wszystkim 

Dolna Odra. W tym zakresie przez wiele lat dokonywała poprawy w emisjach. Powiat 

odczuwa tę kwestię w mniejszych opłatach jakie wpływają obecnie do budżetu z tytułu opłat  

i kar za korzystanie ze środowiska. Zakład przeprowadził inwestycje, nie emituje dwutlenku 

węgla, tlenku azotu.  

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Maria Ilińczyk 
powiedziała, że podobnie jest w gospodarce ściekowej. Dotychczas gminy, które nie miały 

oczyszczalni ścieków bądź kanalizacji płaciły kary, które zostawały przekazywane do urzędu 

wojewódzkiego, a Powiat otrzymywał odpisy. Obecnie pobudowane są w większości 

oczyszczalnie ścieków i zmalała liczba kar. Trzy lata temu było wpływu ok. 2,5 mln zł, 

obecnie jest 800 tys. zł. Chociażby po spadku wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie  

ze środowiska widać, że sytuacja ulega poprawie.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Powiat również prowadzi z tych 

środków postępowania administracyjne.  

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Komisji Paweł Sławiński, 

który poprowadził dalszą część posiedzenia. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa - Maria Ilińczyk. 

 

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

na 2016 rok (nr 3/XIX); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały przewiduje zmiany 

związane z wprowadzeniem po stronie dochodów i wydatków kwoty 330 873,07 zł,  

w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 wniosku o płatność 

dotyczącego projektu pn. „Dom z Sercem w Trzcińsku – Zdroju – Restauracja historycznego 

obiektu zabytkowego”. Drugą pozycją, znaczącą w prowadzonych zmianach jest przekazanie 

Powiatowi kwoty 488 292,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem  

na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa most w Szczawnie wraz  

z dojazdami”. Jednocześnie z zadania wyprowadza się kwotę 350 000,00 zł finansowaną 

dotacją celową z budżetu państwa oraz zwiększa się wkład własny Powiatu o kwotę 

41 708,00 zł. Po stronie dochodowej dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

zwiększa się plan o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wpłat gmin na utrzymanie pensjonariuszy. 

Jednocześnie plan wydatków jednostki zostanie zwiększony o 11 000,00 zł z tytułu wydatków 

inwestycyjnych na zakup serwera i zasilacza awaryjnego. Zwiększenie zostaje sfinansowane  

z wyniku finansowego roku ubiegłego. W projektowanej uchwale wprowadza się również 

pomoc finansową z budżetu Gminy Cedynia w kwocie 1 700,00 zł z przeznaczeniem  

na dofinansowanie w okresie wakacyjnym autobusowej linii komunikacyjnej na trasie Moryń 

– Cedynia – Chojna. Dochody budżetu ulegają również zmianie z tytułu czynszu 

dzierżawnego budynku użytkowanego przez Szpital Powiatowy i z tego tytułu planuje  

się zwiększenie czynszu o kwotę 99 855,56 zł z przeznaczeniem na przygotowanie 

dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Termomodernizacja budynku szpitala przy  

ul. Parkowej 5 w Gryfinie w ramach działania Modernizacja energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. 

Kwota ta będzie stanowiła wkład własny w ubieganiu się o środki zewnętrzne. Ponadto 

dokonuje się przesunięć planu po stronie wydatkowej. Po pierwsze zmniejszeniem środków 

na administrację publiczną o 225 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

uruchomionej trasy komunikacyjnej w okresie wakacyjnym. Jednocześnie po stronie 

wydatkowej dokonuje się przesunięcia wydatków w SOSW w Chojnie oraz ZSP Nr 2  

w Gryfinie z tytułu zmniejszenia planowanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne 

i przeznaczenie ich na rzecz wynagrodzeń osobowych. Jest to kwota ponad 13 tys. zł. Jeżeli 

chodzi o przychody budżetu zwiększą się one o 62 626,93 zł z tytułu wolnych środków  

na rachunku bieżącym budżetu z wyniku roku ubiegłego. Reasumując, w wyniku tych zmian 

deficyt budżetu osiągnie kwotę 2 960 567,07 zł który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z zaciąganych kredytów 2 000 000,00 zł oraz wolnych środków, jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -  

960 567,07 zł. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

III. 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/XIX); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że w projekcie uchwały zmianie ulega 

załącznik nr 3, poprzez wprowadzenie nowego zadania dot. termomodernizacji budynku 

szpitala w Gryfinie. Przyjmuje się nakłady na to zadanie w wysokości 3 999 855,00 zł  

z okresem realizacji od 2016 r do 2019 r. oraz ustala się limity wydatków w poszczególnych 

latach. Drugą zmianą w WPF jest zmiana nakładów w zadaniu dot. holowania pojazdów, 

które zmniejszyły się o 4 900,00 zł oraz w zadaniu – sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz 

terenów zielonych w budynku Starostwa Powiatowego – nakłady zmniejszono  

o 11 023,00  zł. Dodaje się nowe zadanie pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków  

w zakresie działek i użytków. Zadanie związane jest z zasobem geodezyjno-kartograficznym. 

Okres realizacji zadania zakłada się na lata 2016-2017, natomiast nakład szacuje się na kwotę 

417 300,00 zł. Odpowiednio określa się limit wydatków dla tych lat. Ostatnia zmiana 

następuje w zadaniu dot. przebudowy mostu w m. Szczawno, nakłady zostały zwiększone  

o 180 000,00 zł. Po zmianie nakłady na to zadanie wyniosą 1 030 000,00 zł, a okres realizacji 

jest od 2015 do 2016. W 2015 r. była przygotowywana dokumentacja techniczna  

na to zadanie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do zadania dot. termomodernizacji 

budynku szpitala w Gryfinie powiedział, że spółka ma za zadanie i obowiązek utrzymywać 

obiekt w należytym stanie, poprawiać jego stan. Dlatego również czynsz dzierżawny, który 

wielokrotnie był przedmiotem rozmowy, składa się z dwóch części, z części w kwocie  

70 tys. zł, którą Powiat otrzymuje i z części ruchomej w kwocie ok. 170 tys. zł, którą spółka 

jest obowiązana inwestować w majątek Powiatu, aby go poprawiać. W związku z tym,  

że zostały ogłoszone nabory w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w dziedzinie 

termomodernizacji obiektów, zostało wprowadzone zadanie, ponieważ beneficjentem tego 

zadania może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego. Zostało wprowadzone 

zadanie, aby móc stworzyć możliwość aplikowania o środki i złożenia wniosku. Dodał,  

że są na ukończeniu pewnych dokumentów. Kwoty, które w kolejnych latach są zapisane, 

jako udział własny stanowią część czynszu dzierżawnego, który ma być przeznaczany  

na remonty. Powiat będzie beneficjentem i kwota musi wrócić w całości. Od momentu, kiedy 

zostanie uruchomiony projekt Spółka „Szpital Powiatowy w Gryfinie” nie będzie posiadać 

ruchomej części, druga część będzie przechodziła do budżetu Powiatu i będzie stanowiła 

wkład własny do projektu, o ile uda się pozyskać środki. Cały zakres merytoryczny określa  

i przygotowuje Spółka, Powiat przeprowadzi przetarg w oparciu o to, co zostanie 

zaordynowane, jeżeli zostaną przekazane środki. Pierwszym elementem dokumentacji będzie 

audyt i nie można przesądzić, że trzeba będzie dokonywać ocieplenia. Ocieplenie będzie  

o tyle trudne, że konserwator zabytków nie zgodzi się na zewnętrzne tylko wewnętrzne 

ocieplenie. Może się okazać, że ocieplenie uzyska się przez nowy dach i jego ocieplenie, 

ewentualnie kwestia okien i ocieplenia kolejnych stropów. W tym projekcie jest możliwość 

osiągniecia standardów. Wniosek musi zostać złożony do końca sierpnia 2016 r.  

W późniejszym czasie wpłynie umowa użyczenia, bo również trzeba patrzyć na to,  

w momencie kiedy Powiat będzie składać wniosek, to przez okres trwałości projektu nie 

można pobierać pożytków, a część dzierżawy jest tym pożytkiem. W związku z tym  

są domówieni ze Spółką, że cały czynsz, który Spółka płaci zostanie przerzucony  

na wszystkie obiekty, którymi dysponuje. W tym wypadku jest to Zakład Pielęgnacyjno - 

Opiekuńczy Psychiatryczny w Nowym Czarnowie,  Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  
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w Gryfinie oraz budynek administracyjny szpitala przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie. 

Zostanie przemodelowana umowa i zostanie zawarta umowa użyczenia, czyli za ten budynek 

konkretnie przestaną płacić, natomiast cała dotychczasowa suma zostanie przeniesiona  

na pozostałe, żeby mógł zostać spełniony wymóg.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 

Gryfińskiego za 2015 rok (druk nr 5/XIX); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że na koniec 2015 r. budżet Powiatu 

Gryfińskiego osiągnął dochody na kwotę 69 724 778,57 zł, natomiast wydatki na kwotę 

69 822 312,16 zł. Jednocześnie w wyniku tak ustalonych dochodów i wydatków za okres 

sprawozdawczy deficyt ukształtował się na poziomie 97 533,59 zł. Przychody ustalono na 

poziome 2 967 533,59 zł, a pochodzić miały z kredytu bankowego w wysokości 1 mln zł,  

a pozostała część z wolnych środków. Jednocześnie rozchody zaplanowano na 2 870 000,00 

zł. Odnosząc się do wykonania przedstawionych wielkości Skarbnik poinformowała, że 

dochody wykonano w 98% na poziomie 68 326 056,13 zł, wydatki wykonano w 92,5% - 

64 571 775,72 zł, zaś na planowany deficyt została osiągnięta nadwyżka budżetowa  

w wysokości 3 754 280,00 zł. Nadwyżka rozumiana, jako różnica między zrealizowanymi 

dochodami, a dokonanymi wydatkami. Wartość osiągniętych przychodów wyniosła 

1 967 533,00 zł i pochodziła z wolnych środków tj. z wyniku finansowego 2014 r. Planowany 

kredyt nie został zaciągnięty. Rozchody budżetu osiągnęły poziom 1 967 533,00 zł  

i dotyczyły spłaty kredytów bankowych na kwotę 1 269 519,00 zł, natomiast w 2015 r. 

dokonano wykupu ostatnich serii obligacji na kwotę 1 600 000,00 zł. Jeżeli chodzi  

o charakterystykę dochodów pod kątem trzech podstawowych źródeł, to subwencja która 

stanowiła 40% zrealizowanych dochodów, dochodów własnych, gdzie osiągnięty poziom  

z tego źródła wyniósł 38%, a 22% zrealizowanych dochodów stanowiły dotacje z budżetu 

państwa. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 64 mln zł – 99,6%, dochody 

majątkowe 3 888 000,00 zł – ponad 97% Wydatki bieżące zrealizowano  

w kwocie 56 999 000,00 zł – ok. 96 %, a wydatki majątkowe osiągnięto na poziomie 

8 471 000,00 zł – 75%. Charakteryzując podstawowe źródła dochodu tj. subwencję, która 

składa się z subwencji oświatowej, wyrównawczej równoważącej to w porównaniu do 2014 r. 

został zachowany poziom, a nawet został wykazany niewielki wzrost, średnio o 18 tys. zł. 

Jeżeli chodzi o subwencję oświatową, to w stosunku do 2014 r. wzrosła o ponad 54 tys. zł.  

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpływały środki zarówno na zadania zlecone 

finansując je w 100%, natomiast na zadania własne były dofinansowania. Skarbnik dodała,  

że najważniejsze dotacje Powiat otrzymał na zadanie inwestycyjne związane z przebudową  

i modernizacją drogi ul. Jagiellońskiej w Chojnie w wysokości 1 600 000,00 zł. W ramach 

dotacji gminy z terenu Powiatu wsparły budżet Powiatu kwotą prawie 900 tys. zł, w tym 

ponad 800 tys. zł były dotacjami przekazywanymi, w związku z prowadzonymi inwestycjami 

budowlanymi. Pozostałe dotacje gmin miały charakter bieżący, głównie dofinansowanie tras 

komunikacyjnych. Drugim źródłem dochodów, który wpłynął na wysokość zrealizowanych 

dochodów był udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Z roku 

na rok podatki mają tendencję wzrostową. W 2015 r. w stosunku do 2014 r. udziały w tych 

podatkach wzrósł o ponad 900 tys. zł. Charakteryzując dochody własne, w sprawozdaniu 

przedstawiono tabelę, w której wykazano z jakich tytułów zostają osiągnięte wpływy. 

Największe są z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłat publiczno-prawnych za zajęcie pasa 

drogowego, dodatkowo z jednorazowej wpłaty na kwotę 400 tys. zł. dokonanej w 2015 r., 

związanej z odszkodowaniem za nadmierną eksploatacją drogi przez inwestora. Dochody 

własne, które znacznie wpływają na stopień realizacji ogólnych dochodów to środki 
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pozyskane z funduszy unijnych. W roku ubiegłym na projekty głównie inwestycyjne budżet 

Powiatu pozyskał środki w wysokości ponad 1,3 mln zł. Środki są niższe w porównaniu  

z rokiem 2014 r. Rok 2015 otwierał nową perspektywę finansową, więc następowały 

czynności związane z aplikowaniem o środki, stąd jest to taka kwota jaka jest. Odnosząc się 

do datacji na zadania zlecone poinformowała, że katalog dotacji jest bardzo szeroki i głównie  

są to dotacje w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, tj. utrzymanie komendy straży 

pożarnej – kwota ponad 4,5 mln zł, ale także dotacja z budżetu państwa, który opłaca składki 

na ubezpieczenie zdrowotne dla osób poszukujących pracy. W porównaniu do 2014 r. składka 

była mniejsza o ponad 580 tys. zł, co było efektem malejącego bezrobocia. Jeżeli chodzi  

o wykonanie dochodów związanych z ochroną środowiska to wpływy w porównaniu  

do 2014 r. były mniejsze o ponad 140 tys. zł. Zatem odpowiadając na pytanie, jak 

kształtowały się dochody 2015 r. w porównaniu do 2014 r., to były mniejsze o kwotę 2,1 mln 

zł. Odnosząc się do kwestii realizacji zaplanowanych dochodów w stosunku do ich 

wykonania, to nie zostały zrealizowane na poziomie 1 390 000,00 zł, a związane były  

z takimi tytułami jak: budżet zakładał realizację projektu pn. „Dom z Sercem w Trzcińsku – 

Zdroju – Restauracja historycznego obiektu zabytkowego” i przewidywał, że po stronie 

dochodów osiągnięta kwota zostanie na poziomie 1,6 mln zł, natomiast nie została w takiej 

wysokości wykonana. Z racji umownych warunków w I fazie realizacji tego projektu 

otrzymano w 2015 r. zaliczkę na kwotę 635 000,00 zł, stąd różnica pomiędzy planem,  

a wykonaniem. Jednocześnie różnica w stosunku do zrealizowanych, a ustalonych dochodów 

wystąpiła w sprzedaży mienia nieruchomego – kwota ponad 100 tys. zł. Na stopień 

wykonania planu dochodów również rzutowały zwrócone dotacje celowe. Charakter 

otrzymywanych dotacji powoduje, że niewykorzystane dotacje należy zwrócić, kwota  

ok. 120 tys. zł i dot. zadań związanych z zasobem geodezyjno-kartograficznym. Przechodząc 

do strony wydatkowej Skarbnik poinformowała, że wydatki osiągnięto na poziomie 92,5 %  

z tego wydatki majątkowe stanowiły 13% ogółu zrealizowanych wydatków. Największe 

wydatki koncentrowane były na zadaniach wykonywanych w oświacie. Sfera wydatków 

oświatowych związanych z funkcjonowaniem dwóch zespołów szkół ponadgimnazjalnych 

oraz zespołu szkół specjalnych. W ramach tych środków pokrywane są środki  

na funkcjonowanie szkół niepublicznych, ale także związanych ze szkolnictwem specjalnym. 

Drugim istotnym działem generującym wydatki jest opieka społeczna. Następnie duże środki 

angażuje administracja publiczna jak również gospodarka nieruchomościami związana  

z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektów budowalnych. Szczegółowy wykaz 

ukierunkowania wydatków poszczególnych działów został przedstawiony w sprawozdaniu 

opisowym, gdzie zostały pokazane wydatki bieżące i majątkowe. Jeżeli chodzi o wydatki 

majątkowe to w sprawozdaniu załączono szczegółowy wykaz konkretnych zadań 

inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania. Pierwszy wynik budżetu był nadwyżką 

budżetową w wysokości  3 754 000,00 zł natomiast drugim wynikiem był wynik operacyjny 

związany ze spełnieniem warunków ustawowych, zapewniający utrzymanie równowagi  

w sferze bieżącej i wyniósł ponad 8 mln zł. Stan zadłużenia długu publicznego na koniec roku 

wynosił ponad 9 mln zł, dot. kredytów bankowych, które pozostały do spłaty. Sprawozdanie 

opisowe przedstawia w załącznikach wszystkie szczegółowe informacje, jeżeli chodzi   

o dotacje udzielone z budżetu, pokazuje na jakie zadania i cele zostały udzielone dotacje dla 

podmiotów zewnętrznych. Ponadto zgodnie z wymogiem ustawowym zawiera ono informację 

o stanie mienia powiatowego, jak również przedstawia stopień realizacji WPF  

w ujęciu przedsięwzięć.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do inwestycji w Trzcińsku-Zdroju 

poinformował, że miała ona wpływ na niewykonanie dochodów, wynikało to z umów. 

Poprzednią uchwałą było przyjmowanych 300 tys. zł do budżetu Powiatu. Tak działają 

programy unijne, że trzeba sfinansować, nie zawsze w ciągu roku otrzymuje się wszystkie 

pieniądze, ale w momencie kiedy inwestycja jest dobrze rozliczona, to później wojewódzki 
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budżet rozlicza się z powiatem. W rezultacie Powiat otrzymał zwrot całej kwoty, łącznie  

na tę inwestycję otrzymał 1 202 000,00 zł.. Jeżeli chodzi o niewykonanie zadania z zakresu 

prac geodezyjnych, to robiony był bardzo duży ministerialny projekt i niestety przepływy 

finansowe jak również podejmowane decyzje miały wpływ na to, że część dotacji trzeba było 

oddać, ponieważ z dwóch tych samych źródeł nie można było finansować tej samej pracy. 

Natomiast, co do zakresu merytorycznego wykonanych prac to, co było założone zostało 

wykonane. Starosta dodał, że z kredytu nie skorzystano, została wypracowana nadwyżka, 

pomimo realizacji tylu zadań został obniżony dług Powiatu, bo zostały spłacone kolejne raty 

kredytu. Zdaniem Starosty finansowo nie jest źle.    

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok (druk nr 6/XIX); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że sprawozdanie z wykonania budżetu 

Powiatu jest podstawą do udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium. Radni oceniają pracę 

pod względem rachunkowym i subiektywnym. Zdaniem Starosty jest ku temu wiele 

pozytywnych przesłanek oraz pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej a także Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do sprawozdania z prac Zarządu Powiatu zapytał, 

na jaki okres została podpisana przedwstępna umowa poddzierżawy pomieszczeń w Chojnie  

z przeznaczeniem na działalność leczniczą prowadzoną przez „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Spółka z o.o.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że umowa nie została jeszcze 

podpisana. Jeżeli zostanie podpisana, to na okres 3 lat. Rada Powiatu będzie ostatecznie 

rozstrzygać o tym, czy Spółce należy umowę przedłużyć na kolejny okres. Zgodnie z planem 

finansowym i zapisami w budżecie rozpoczyna się tam inwestycja, która nie jest związana 

tylko z potrzebami szpitala, co do prowadzenia specjalistki w Chojnie. Ewidentnie, jeżeli 

skierowałoby się zapytanie do NFZ, to oni aż proszą, żeby Chojna w zakresie specjalistki nie 

była „białą plamą”. Modernizacja obiektu rozłożona jest na dwa lata, został powtórzony 

przetarg, a planowana kwota wynosi ok. 1,6 mln zł. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

również bardzo chce poprawić swoje warunki, ponieważ chciałaby rozszerzyć swoją 

działalność. Dzięki temu, że zostanie przeniesiona na niewykorzystane piętro, z dostępem do 

windy będzie mogła rozszerzyć działalność o nauczanie wczesnoszkolne. Dół budynku 

zostanie przygotowany na potrzeby Spółki. Przedwstępna umowa dzierżawy ma gwarantować 

Powiatowi, jako inwestorowi, że Spółka „Szpital Powiatowy w Gryfinie” nie wycofa się. 

Istotnym elementem w umowie jest punkt dot. ewentualnego odszkodowania dla Powiatu, 

gdyby Spółka z różnych przyczyn się rozmyśliła. Odszkodowanie jest na poziomie 400 tys. 

zł, stanowiąc koszt inwestycji w zakresie przeznaczenia pomieszczeń pod działalność 

leczniczą. Wsłuchując się w głosy radnych i chojeńskiego społeczeństwa w kwestię lekarzy 

rodzinnych może się okazać, że pomieszczenia będą wspólnie wykorzystywane jeżeli zostanie 

osiągnięte porozumienie.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy Powiat będzie mógł się z tego wycofać, gdyby 

NFZ nie podpisał ze Spółką kontraktu. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Spółka w każdym czasie musi 

Powiatowi zapłacić odszkodowanie i oddać lokal. Wszystko zostało zabezpieczone, natomiast 

jeżeli chodzi o czynsz, to Zarząd kilka lat temu określił stawki czynszu dzierżawnego dla 

różnych form działalności. Jeżeli zostanie to sfinalizowane to będą chcieli, aby obiekt  

w 100 % został wykorzystany. Poza czynszem dzierżawnym Spółka będzie ponosiła koszty 

związane z mediami.  Podobnie Dom Lekarski powinien dbać o Spółkę, bo jeżeli Powiat robi 

coś dla Spółki, stwarzane są takie możliwości, to Dom Lekarski powinien zacząć realizować 

swoje zobowiązania.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, o kwestię dot. zarządzania szpitalem. Są wspólnicy, 

którzy mają przed sobą realizację przyszłości szpitala. Czy są aktualne porozumienia  

w zakresie zadań i celów? Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”, który 

oprócz realizacji zadań bieżących powinien realizować zadania wynikające z porozumienia  

z Powiatem w zakresie przygotowań inwestycji. Czy zadania dla Prezesa są sprecyzowane, 

czy dopiero powstaną? Zadaje takie pytanie, ponieważ trochę się obawia, iż w momencie 

kiedy nie ma jasno sprecyzowanych celów, powstają kolejne dokumenty. Radni przeglądają 

kolejne dokumenty, są optymistyczne zapisy, natomiast z realizacją pod względem 

finansowym i harmonogramem różnie bywa. Harmonogram powinien być w miarę ścisły, 

wiadomo że mogą zdarzyć się potknięcia. Od dwóch lat jest radnym i jego zdaniem trochę 

mało zostało zrobione. Obawia się, że rozbudowa w ciągu dwóch lat nie ruszy, albo po tej 

kadencji będzie ewentualne otwarcie szpitala.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w umowie Prezesa Zarządu Spółki 

zostało jasno zapisane, że celem Prezesa na ten rok jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Uzyskanie pozwolenia na budowę będzie świadczyło o tym, że został przekroczony 

podstawowy etap, dlatego Starosta bardziej się skupiał na pozwoleniu niż na sprawach 

finansowych. W umowach jest zapisane, że Dom Lekarski zapewnia finansowanie. Dom 

Lekarski de facto będzie inwestował w obcy majątek, w związku z tym musi się rozliczać 

przed udziałowcami. Dla nas jest obojętne w jaki sposób on to zrealizuje, czy wybuduje  

sam, jako Dom Lekarski i wniesie aportem do Spółki, czy faktycznie tak jak jest planowane  

i zostało to uzgodnione, bo została wyrażona zgoda. Merytorycznie inwestycję prowadzi 

Spółka „Szpital Powiatowy w Gryfinie” , natomiast jest jasno napisane, że żadnym 

działaniem typu np. zatrudnianie inspektora nadzoru nie mogą obarczać spółki, z uwagi na to, 

że jest to zobowiązanie Domu Lekarskiego. Starosta dodał, że na ten moment jest wszystko 

precyzyjnie zapisane. W ostatnim czasie, po zmianie Prezesa zostało również wskazane 

Domu Lekarskiemu, że za chwilę jest koniec roku 2016, dziś de facto zostało powiatowi  

do rozliczenia zadanie inwestycyjne, więc wskazano im, że w grudniu 2016 r. będą ich 

rozliczać z zadania inwestycyjnego. Powiat zdaje sobie sprawę, że na koniec grudnia nie 

będzie szpitala, ale jeżeli będzie pozyskane pozwolenie na budowę i rozpoczęty proces 

inwestycyjny to wiadomym jest, że postawiony cel są w stanie osiągnąć. Osobiście również 

chciałby, aby inwestycja została zrealizowana w tej kadencji. Dodał, że ma nadzieję, że Dom 

Lekarski stanie na wysokości zadania, jednak wie na, co się umawiali i muszą zdawać sobie 

sprawę z tego, że powinien zainwestować w budowę - ok. 2,1 mln zł. Wiadomym jest,  

że budowa będzie kosztować więcej, więc działa już mechanizm spółek handlowych,  

czyli, co jest powyżej tej kwoty będą musieli się dzielić proporcjonalnie do udziału. Starosta 

dodał, że udziałowiec będzie dokonywał inwestycji w postaci budowy obiektu.  

Nie na to trochę się umawiano, gdyż umawiano się na to, co jest ważne dla Powiatu,  

czyli to, co było wówczas zdefiniowane. Był przygotowywany do Wojewody program 

dostosowawczy, bo każdy szpital miał i ma obowiązek składać taki dokument i jego 

aktualizować. Zostało to jasno zapisane w umowie inwestycyjnej, jest to izba przyjęć, sala 

chirurgiczna, blok operacyjny. Dodał, że zakres do osiągnięcia standardów nie jest mały,  
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ale nie jest aż tak duży, jak jest przedstawiany przez współudziałowca. Dodał, że starają się 

robić wszystko, bo jest to ważne dla mieszkańców i będzie to sukces.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy Prezes Spółki jest zobowiązany do przedstawiania 

Zarządowi Powiatu podstawowych informacji, trudności związanych z załatwianiem spraw 

przy inwestycji, czy to wszystko idzie przez Dom Lekarski.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to zobowiązanie Domu 

Lekarskiego i Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” nie jest angażowany.  

 

Radny Paweł Sławiński zapytał o powód ponownego ogłoszenia przetargu na zadanie  

pn. „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, 

III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych”. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że pierwszy przetarg Zarząd 

postanowił unieważnić ze względu na to, iż cena jedynej oferty przewyższała kwotę, jaką 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie tego zadania oraz wpłynęła tylko jedna 

oferta i nie było możliwości porównania.  

 

Komisja Ochrony Cywilnej (…) zwróciła się z prośbą o udostępnienie raportu  

z przeprowadzonej przez Powiat Gryfiński kontroli w zakresie kosztów administracyjnych  

w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie Sp. z o.o. 

 

 

 

Na tym  posiedzenie zakończono o godz. 16:30. 

  

 

Protokół sporządziła: 

 
Magdalena Romankiewicz 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 


