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 PROTOKÓŁ NR 24/16 

POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15:15 w siedzibie Starostwa 

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

- zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Skarbnik Powiatu Janina Niwa, naczelnik 

Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma, Podinspektor Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego Krzysztof Krawczyk. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 

poprowadził przewodniczący Paweł Sławiński. Głównym tematem posiedzenia była analiza  

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

 

Ad. 2  
Porządek obrad 24. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

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

 

Ad. 3  
Protokół nr 23/16 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej z dnia 24 listopada 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4 Informacja dot. przeciwdziałaniu zagrożeniom klęski żywiołowej w powiecie,  

w tym: utrzymaniem przejezdności dróg, przeciwdziałaniem powodzi, 

przeciwdziałaniem ujemnym skutkom zimy. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Dogami Arkadiusz Durma przedstawił informację  

stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Podinspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Krawczyk przedstawił 

informację stanowiącą zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

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

I.  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); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że 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 

wynikających z przepisów ustawy 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. 

 

II. 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 radnym została przedłożona II wersja 

projektu uchwały. Zmiana polega na tym, że został uwzględniony wniosek Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie przesunięcia planu wydatków 

budżetowych po stronie dochodowej pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.  

Jest to kwota w wysokości 86 969,04 zł. Fakt spowodowany jest tym, że środki  

na realizację PFRON były dotychczas ujęte po stronie dochodowej, jako bieżące  

a winny być ujęte jako dochody na zadania inwestycyjne.   

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał o terminowość przekazywania środków. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że jeżeli chodzi o tą konkretną zmianę  

są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone 

na realizację programu „Aktywny samorząd” na podstawie dodatkowej umowy. Nie są to 

środki pochodzące z tzw. algorytmu. PFRON na takie zadania ma oddzielne środki  

i jest to program pilotażowy. Fizycznie środki nie zostały jeszcze przekazane, mają zostać 

przekazane do końca grudnia br. Kontynuując poinformowała, że kolejna zmiana związana 

jest z przekazanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ zwrotem kosztów podróży 

pracownika ZSP w Chojnie uczestniczącego w konferencji organizowanej przez Fundację 

Rozwoju Systemu Edukacji, w związku z realizacją projektu „Europejskie staże”. Ponadto 

Powiat otrzymał z Ministerstwa Rozwoju i Finansów subwencję ogólną uzupełniającą  

w wysokości 117 282,00 zł, którą zostanie zwiększona rezerwa ogólna budżetu. Następnie  

w związku z wynikami przetargu na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1409Z Warnice – Stare Łysogórki w m. Witnica” zmniejsza się plan dochodów  

i wydatków o kwotę 151 620,00 zł, w części finansowanej środkami PROW. 

 

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/XXIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

IV. 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 dochody budżetu powiatu na 2017 r. 

prognozują się na poziomie 74 201 498,65 zł, natomiast wydatki na poziomie  

77 431 498,65  zł. Deficyt budżetu planowany jest w wysokości 3 230 000,00 zł, który 

zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 2 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami, 

jako prognozowanym wynikiem z 2016 r. w kwocie 1 230 000,00 zł. Łączne przychody ustala 

się na kwotę 4 000 000,00 zł, natomiast rozchody na kwotę  770 000,00 zł. Dochody bieżące 

planuje się na poziomie 89%, natomiast dochody majątkowe na poziomie 11%. Z punktu 

widzenia ustawy o dochodach charakteryzując skalkulowane wielkości w zakresie dochodów 

własnych subwencji ogólnej i dotacji z budżetu państwa i wielkości w ogólnie planowanych 

dochodach wynoszą odpowiednio: dochody własne 43%, subwencje 35%, dotacje z budżetu 

państwa 22 %. W ramach dochodów własnych podstawowe tytuły, jak udziały w dochodach 

stanowiących dochód budżetu państwa mianowicie w podatku dochodowym od osób 

fizycznych, prawnych oraz udziały w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej kalkuluje się na poziomie nie całe 14 mln zł. Inna grupa dochodów 

związana jest z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych i dps-ów  
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tj. wpływy za pobyt w dps, jak również odpłatności gmin, które są zobowiązaniem do ich 

uiszczenia oraz powiatów za umieszczenie dzieci z innych powiatów w swoich placówkach  

i rodzinach zastępczych. Wartość tych dochodów z tytułu realizacji zadań pomocy społecznej 

oszacowano na poziomie 5,7 mln zł. Natomiast środki zewnętrzne, jakie planuje się uzyskać  

w 2017 r. to 4 570 000,00 zł, głównie będą to środki z regionalnych programów 

operacyjnych. Znaczna kwota związana jest z ubieganiem się o środki na utworzenie Zakładu 

Aktywności Zawodowej i jej wysokość planuje się na poziomie ponad 2,2 mln zł. Z opłat 

publiczno-prawnych tj. opłata komunikacyjna, wpływy za zajęcie pasa drogowego, czy za 

czynności geodezyjno-kartograficzne, a także opłaty za korzystanie ze środowiska, szacuje się 

osiągnąć wpływy na poziomie 4 390 000,00 zł. Inne wpływy związane są ze sprzedażą mienia 

a także wykorzystywaniem składników majątkowych  – 1 130 000,00 zł. Sprzedaż mienia 

planuje się na poziomie 470 000,00 zł i planuje się do sprzedaży dwie nieruchomości. Resztę 

środków stanowią pozostałe dochody, a są to dochody z gmin na poziomie 940 000,00 zł, jak 

również środki z funduszu pracy – 508 000,00 zł. Szczegółową charakterystykę 

poszczególnych tytułów w układzie klasyfikacji przedstawia tabela nr 1. Odnosząc  

się do dotacji z budżetu państwa poinformowała, że ich wielkość przyjęta do projektu budżetu 

na 2017 r. wynosi 15 991 000,00 zł. Są to zarówno dotacje na zadania zlecone, powierzone i 

własne. Dodała, że subwencja ogólna została podana przez Ministra Finansów, jako wstępna i 

oszacowało ją na poziomie 26 231 000,00 zł. Z tego subwencja wyrównawcza  

i równoważąca wynosi ponad 12 mln zł i jej wysokość w porównaniu do 2016 r. jest wyższa. 

Natomiast subwencję oświatową wstępnie oszacowało na poziomie 15 095 000,00 zł i jest 

ona niższa o 817 000,00 zł w porównaniu do roku poprzedniego.  

 

Przewodniczący Paweł Sławiński powiedział, że na sesji będzie dodatkowo przedstawiana 

prezentacja dot. budżetu powiatu na 2017 r., ponadto radni również mogli się zapoznać  

z projektem,gdyż był przekazany dużo wcześniej.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, jakie Pani Skarbnik miała trudności ze stworzeniem 

projektu budżetu na 2017 r., gdzie było najwięcej niewiadomych. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że nie miała takich sytuacji, gdyż budżet 

konstruowała pierwszy raz, ponieważ skarbnikiem została 26 lutego br. Natomiast oceniając 

wykonanie budżetu 2016 r. dodała, że nie widzi takich trudności. Zgodnie z ustawą 

informacje zasadnicze z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Zachodniopomorskiego 

odnośnie wysokości dotacji wpływają terminowo. Do końca października wielkości muszą 

zostać podane, natomiast reszta pozycji dochodowych wynika z kalkulacji naczelników 

jednostek. W tym roku projekt budżetu po raz pierwszy wykazuje, że dochody własne  

są wyższe, bo zawsze najwyższą pozycję stanowiła subwencja.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy zostały zabezpieczone środki w budżecie  

na inwestycję dot. budowy budynku szpitala. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że jest to strona wydatkowa, jeżeli chodzi  

o zadania z zakresu inwestycji szpitala, po stronie wydatkowej planowane są …. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zgodnie z ustawą Zarząd Powiatu 

przedkłada Radnym budżet, czyli go przygotowuje i odpowiada za jego realizację. 

Oczywiście działania są prowadzone przy udziale Starostwa Powiatowego w Gryfinie,  

gdyż zgodnie z ustawą jest to również jednostka wspomagająca Zarząd w wykonywaniu 

obowiązków. Pani Skarbnik zbiera dane z jednostek, koryguje i sprawdza autentyczność 

danych. Odnosząc się do sprawy dot. szpitala Starosta poinformował, że szpital w budżecie 

ujęty jest w trzech obszarach. Pierwszy dot. termomodernizacji obecnego budynku  szpitala. 
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Znajduje swoje odzwierciedlenie po stronie wydatkowej i dochodowej, z uwagi na to, że jest 

złożony stosowny wniosek, w związku z tym planowane są środki własne, jak również środki 

do pozyskania z RPOWZ z zakresu ochrony środowiska. Na tę część są większe wpływy  

po stronie dochodowej z dawnego czynszu dzierżawnego, ponieważ część  ruchoma czynszu 

dzierżawnego, zgodnie z zawartym w tym roku porozumieniem, stanowi wkład własny. Drugi 

obszar dot. inwestycji, która była rozpisana w sumie na dwa lata w różnych działach 

klasyfikacji budżetowej. Mowa o pomieszczeniach dla usług specjalistycznych w Chojnie,  

z uwagi na to, że jest to w jednym budynku, żeby móc w 2017 r. wykonać poradnie 

specjalistyczne. W tym roku należało wyremontować piętro budynku, które było 

przystosowywane pod działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie filia  

w Chojnie. W związku z tym wydatki zostały zapisane po stronie oświaty w kwocie  

ok. 600 tys. zł, wydatki są zapisane na ochronę środowiska na zakończenie tej inwestycji. 

Dodał, że są przygotowani finansowo, stąd też zapisy o kredycie, aby ewentualnie myśleć  

o zwiększeniu wkładu własnego w obszar, który dotyczy budowy nowego szpitala, 

aczkolwiek są na etapie takim, że tę inwestycję, bo ku temu zmierzają i niedługo sam sposób 

finansowania w niedługim czasie zostanie przedstawiony Radzie. Będzie to robiła Spółka, 

która zapewne zaciągnie kredyt. Prowadzone są rozmowy z gminą, która ma przekazać 

działkę w Nowym Czarnowie pod budynek opieki długoterminowej, o którą ma zostać 

zwiększony kontrakt z NFZ i tym samym spłacany kredyt. W samej budowie szpitala Powiat 

de facto nie za uczestniczy  finansowo. Powiat przygotowuje się w ten sposób, że z dużej 

działki szpitala wydzieli działkę, pod którą ma być budowany nowy szpital i Zarząd Powiatu 

będzie przekonywać Radę, aby aportem tę działkę wnieść do Spółki „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” i w ten sposób zbudować kapitał dla tego przedsięwzięcia. Część działki będzie 

stanowiło zabezpieczenie inwestycji po stronie Powiatu, na razie chcą zachowywać proporcje 

udziałowe takie, jakie są. Dom Lekarski wniesie kwotę 2,1 mln zł. Jest to dobry sposób  

na realizację tej inwestycji. Aczkolwiek czekają na zakończenie rozmów Spółki „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” z podmiotami, które są w stanie sfinansować tą budową. Dwóch 

pracowników z Wydziału „RI” bierze udział w komisji, która przygotowuje specyfikację pod 

przetarg na budowę budynku. Najprawdopodobniej w momencie wnoszenia aportu 

do Spółki trzeba będzie zapłacić podatek vat.  

 

W tym momencie posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że jest druga wersja 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, ponieważ na drugiej stronie  

w przypisach omyłkowo RIO przywołała zasady wynikające z uchwały Rady Miejskiej  

w Węgorzynie. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

V. 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 w drugiej wersji projektu uchwały została 

uwzględniona sugestia Regionalnej Izby Obrachunkowej, że składka na ubezpieczenie 

zdrowotne dla osób bezrobotnych powinna znaleźć się w kolumnie wynagrodzenia.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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Ad. 6 Wypracowanie propozycji do planu pracy komisji na 2017 r. 

 

Przewodniczący Paweł Sławiński poprosił o przesyłanie do 31 grudnia br. drogą mailową 

propozycji do planu pracy komisji na 2017 r. 

 

Ad. 7 Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

- brak; 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15:15. 

  

 

Protokół sporządziła: 

 
Magdalena Romankiewicz 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 


