
PROTOKÓŁ NR 36/17 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 18 grudnia 2017 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14:00 i trwało do 15:35 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności- 
zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Skarbnik Powiatu Janina Niwa, Prezes 
Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz Bogdanowicz, 
naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Posiedzenie otworzył, stwierdził 
quorum i obrady poprowadził przewodniczący Paweł Sławiński. Głównym tematem 
posiedzenia była informacja dot. przeciwdziałania zagrożeniom klęski żywiołowej  
w powiecie, w tym: utrzymaniem przejezdności dróg, przeciwdziałaniem powodzi, 
przeciwdziałaniem ujemnym skutkom zimy oraz analiza i opiniowanie projektów uchwał  
na XXXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 36. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3  
Protokół nr 35/17 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej z dnia 28 listopada 2017 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.5  Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 
 

I. Informacja z bieżącej działalności szpitala powiatowego prowadzonego przez 
Spółkę z o.o. „Szpital Powiatowy w Gryfinie”. 
 

Przewodniczący Paweł Sławiński powiedział, że na sesji będzie przedstawiana informacja 
na temat bieżącej działalności szpitala powiatowego prowadzonego przesz Spółkę z o.o.  
W związku z tym jest możliwość zadania na komisji pytań do Prezesa Zarządu Spółki Pana 
Grzegorza Bogdanowicza, odpowiedzi zostaną udzielone na sesji.    
 
Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz 
Bogdanowicz powiedział, że na sesji będzie przedstawiana prezentacja dotycząca bieżącej 
działalności szpitala. 
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał o perspektywę finansowania rozbudowy szpitala. Czy 
zostało zawarte porozumienie między Starostą, Domem Lekarskim, a Spółką Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w zakresie  ewentualnego finansowania, jaki byłby udział Powiatu? 
Następnie zwrócił się do Pani Skarbnik o dokonanie wstępnej analizy wiarygodności 
finansowej Domu Lekarskiego na podstawie notowań NewConnect, czy spółka może 
zaciągnąć kredyt i w jakiej wysokości.  
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że nie jest to pytanie  skierowane do jej 
osoby, gdyż Dom Lekarski jest odrębną osobą prawną, posiada swoje tajemnice finansowe 
itd. Dodała, że nie ma umocowania prawnego, aby dokonać analizy finansowej pozwalającej 
ocenić możliwości kredytowe spółki.  
 



Radny Tomasz Mirakwoski zapytał, czy Szpital otrzymał sprzęt medyczny ufundowany 
przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
 
Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz 
Bogdanowicz odpowiedział, że przekazany od WOŚP sprzęt będzie równowartości kwoty 
ok. 500 000,00 zł. Sprzęt został dostarczony, ale na chwilę obecną nie może podać dokładnej 
kwoty, ponieważ fundacja działa w ten sposób, że najpierw dostarcza sprzęt, a dopiero 
później dostarcza protokoły, w których podane są wartości otrzymanego sprzętu. Sprzęt został 
przekazany z początkiem lata i  jest wykorzystywany, są to: fotele kąpielowe, aparaty  
do lokalizacji naczyń krwionośnych, rotory rehabilitacyjne, łóżka. Odnosząc się do Domu 
Lekarskiego poinformował, że zbadanie zdolności kredytowej danego przedsiębiorstwa jest 
nie tylko zależne od danych zawartych na papierze, ale również o tego, jakie ma możliwe 
zabezpieczenia. Nie może mówić o Domu Lekarskim, gdyż zna informacje ogólnodostępne 
podawane na stronach giełdowych. Słusznym jest fakt, że nie jest to w kompetencjach Pani 
Skarbnik, a każdy bank ocenia inaczej zdolność kredytową.   
 
Radny Tomasz Mirakwoski zwracając się do członka Zarządu Powiatu Jana Gładkowa 
zapytał, czy było zawierane porozumienie z Domem Lekarskim w zakresie planu 
finansowego rozbudowy szpitala i wdrożenie całego projektu, który jest na samym początku – 
czy była taka dyskusja? 
 
Członek Zarządu Powiatu Jan Gładkow odpowiedział, że dyskusje trwają i będą trwały. 
Specjalistą od spraw szpitala absolutnie jest Pan Starosta, od lat pokłada w nim nadzieję. 
Sprawy z zakresu szpitalnictwa są tak przewlekłe, siedzi w tych sprawach od początku.   
Pan Starosta jest głównym pomysłodawcą w kwestii szpitala.  
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Starosta Gryfiński –Wojciech Konarski  
oraz Sekretarz Powiatu – Barbara Rawecka. 

 
Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz 
Bogdanowicz odnosząc się do dofinansowania unijnego odpowiedział, że szpitale powiatowe 
są pomijane. Faktycznie programy zostały stworzone dla szpitali marszałkowskich. Szpitale 
powiatowe, które nie są własnością Marszałka nie mogą partycypować w programach.  
Nie można startować w czymś, co nie jest ogłaszane.  
 
Przewodniczący komisji Paweł Sławiński zapytał, czy są nowe informacje w kwestii 
rozbudowy szpitala, w tym dot. finansowania inwestycji również ze strony Domu 
Lekarskiego.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że żałuje, iż podjęto decyzję o nie 
podpisaniu umowy z wykonawcą przedmiotowej inwestycji. Był to najprostszy sposób pod 
względem formalno-prawnym na zrealizowanie rozbudowy szpitala. Inną sprawą jest to,  
w jaki sposób należało dostarczyć, czy wykonać montaż dla tej części, którą Spółka „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” mogła finansować. Zdaniem Starosty było to najprostszym 
rozwiązaniem. Na chwilę obecną są na takim etapie, że najprawdopodobniej do końca grudnia 
nie uda się, a może uda się – zawrzeć porozumienie w zakresie przeniesienia własności 
projektu. Po przeprowadzeniu różnych dyskusji znaleźli rozwiązanie, jako Dom Lekarski, 
Powiat Gryfiński oraz Spółka „Szpital Powiatowy w Gryfinie”. Dokumentacja miała swoją 
wartość, została przez Dom Lekarski przekazana szpitalowi przez to Dom Lekarski uzyskał 
również udziały. Jest problem, jak rozumie, nie w woli osób tylko pewnych zapisów, czyli 



spraw finansowych. Dodał, że doszli do porozumienia. Zostanie podpisane porozumienie,  
że Powiat przejmuje dokumentację. Kwota 37 000,00 zł zostanie rozliczona w czynszu 
dlatego, że za część dokumentacji płaciła Spółka, za tzw. dwa elementy wykonawcze. Sprawa 
dot. przełożenia przyłącza telekomunikacyjnego. Są po pierwszych rozmowach z Domem 
Lekarskim, ponieważ zapytywał, jak Dom Lekarski chciał zrealizować kwotę wynikającą  
ze zobowiązania finansowego. Kwota została przez Powiat wyliczona i Dom Lekarski w tym 
zakresie nie wnosił żadnych uwag. Kwota na rozbudowę szpitala po stronie wspólnika 
wynosiłaby ok. 1 800 000,00 zł oraz ok. 260 000,00 zł na wyposażenie. Dodał, że przebieg 
rozmów będzie starał się przeprowadzić tak, aby zmierzały do tego, aby w porozumieniu był 
zapis, że w momencie kiedy zostanie wyłoniony wykonawca zostanie zawarta umowa 
trójstronna w kwocie stanowiącej zobowiązanie Domu Lekarskiego i to on będzie 
bezpośrednio opłacać wykonawcę.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał o udział procentowy Powiatu w finansowaniu zadania, 
czy będzie on wynikał od udziałów Powiatu w Spółce. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że te udziały były związane z częścią 
pierwszą, o której mówił, że „żałuje, iż to nie wyszło”. O udziałach można było mówić 
wówczas, kiedy inwestorem byłaby Spółka „Szpital Powiatowy w Gryfinie”. Dzisiaj będzie 
się wszystko odbywać na majątku Powiatu, inwestorem będzie Powiat. Budują swój majątek, 
gdzie w momencie wybudowania budynku zostanie zawarta umowa dzierżawy, co do tego 
wspólnik również wyraził zgodę oraz  Spółka „Szpital Powiatowy w Gryfinie”. Nie można 
mówić o udziałach, ponieważ w 100% będzie to własność Powiatu Gryfińskiego, ale żeby  
to się ziściło planują do umowy z wykonawcą wprowadzić dodatkowego płatnika, który  
w części bezpośrednio będzie opłacał fakturę i taka propozycja zostanie złożona Domowi 
Lekarskiemu. Dom Lekarski wyrażał już taką zgodę oraz rozmawiał z Wydziałem Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, nic w tym zakresie nie powinno zostać zakłócone.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy Prezes Spółki przymierzał się do tego, jakby miała 
wyglądać praca szpitala w czasie trwania inwestycji. Rozbudowa wiąże się z hałasem, który 
będzie uciążliwy dla pacjentów i personelu.  
 
Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz 
Bogdanowicz odpowiedział, że jak wynika z projektu nowy obiekt będzie osobnym 
budynkiem, który będzie przylegać do „czerwonego” budynku. Zapewne prace będą 
przeszkadzały w pewien sposób i niestety nie da się tego uniknąć. Mając na uwadze fajną 
perspektywę rozwoju zapewne uda się wytrzymać. 
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, jakie pomieszczenia mają się mieścić w nowym 
budynku szpitala. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że projekt jest dostępny w Wydziale 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych. Rozbudowa obejmuje izbę przyjęć, blok 
operacyjny, zespół porodowy i oddział położniczo-neonatologiczny. Dodał, że w planach jest 
również w możliwie szybkim czasie wyremontowanie obecnego budynku szpitala  
i przystosowania go do świadczenia usług medycznych z zakresu opieki paliatywnej oraz 
zakładu opiekuńczo-leczniczego. Stanowiłoby to motor napędowy w kontekście finansowym 
dla szpitala. 
 



Radny Tomasz Mirakowski w związku z powyższym powiedział, że będzie potrzebny 
kolejny etap rozbudowy szpitala i zapytał, czy jest on przewidywany.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wykorzystanie w przyszłości 
obecnego budynku szpitala na działalność zakładu opiekuńczo-leczniczego nie wymaga 
dodatkowych prac budowlanych, sam budynek w obecnej kubaturze i powierzchni wymaga 
zwykłej modernizacji.  
 
Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz 
Bogdanowicz odpowiedział, że w drugim etapie zostanie zmieniona organizacja pracy,  
nie będzie przechodniej chirurgii i wszystko będzie zgodne z projektem technologii 
medycznej, który pokazuje przesunięcia, jakie mają nastąpić w „czerwonym” budynku po to, 
aby nie było przechodnich oddziałów, gdyż na to nie pozwalają przepisy, należy rozłożyć je 
po piętrach.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wyprowadzany jest oddział 
położniczy, sale chirurgiczne. Za te kilka lat może się okazać - bez względu na to, czy będzie 
się tego chciało czy nie - że nie będzie „porodówki” i w związku z tym oddział wewnętrzny 
wówczas mógłby zostać przeniesiony w miejsce „porodówki”, jeżeli miałoby się tak zdarzyć. 
Inną sprawą jest rozwój zakładu psychiatrycznego, bo niewątpliwie można byłoby również 
zrobić postęp i uzyskać dodatkowe powierzchnie, ale faktycznie lepiej się skupić na działce  
w Nowym Czarnowie. Czasami dostawia się dodatkowe bloki po to, aby uzyskać kolejne 
miejsca, bo każde miejsce to pieniądz. Warto to komasować w ośrodkach, które już istnieją,  
z tego względu, że każdy inny osobno wymaga odrębnej kadry.  
 
Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do kadry w poradniach specjalistycznych  
w Chojnie zapytał, czy udało się wykorzystać wszystkie pomieszczenia na gabinety. 
 
Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz 
Bogdanowicz odpowiedział, że nie wszystkie. Obecnie jest dwóch okulistów, od grudnia jest 
nowy urolog. Problem nastąpił po śmieci jednego z doktorów, który zabezpieczał poradnie 
chirurgiczną i urologiczną, bo miał takie specjalizacje. Dodał, że jest to w trakcie 
odbudowywania. Usługi świadczy również laryngolog. Zarząd wydał decyzję na podnajęcie 
jednego pomieszczenia na protezowanie słuchu i diagnostykę laryngologiczną, jest to dobór 
aparatów słuchowych. Dla szpitala jest to plus, gdyż laryngolog otrzymuje badania 
audiometryczne i specjalistyczne, czyli pacjent nie wychodzi już poza teren przychodni  
i diagnozowany jest na miejscu. Prezes poinformował, że do wynajęcia zostały dwa 
pomieszczenia. Zrobiła się luka po pomieszczeniach, z których wynajmu wycofała się apteka.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy w piątki przyjmują chirurdzy. 
 
Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz 
Bogdanowicz odpowiedział, że informacji udzieli na sesji. Następnie poinformował,  
że zwróciła się do niego prasa w imieniu mieszkańców, aby na nocnej opiece dyżurował 
pediatra.  
 
Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że nigdzie nie ma pediatrów.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że pokazuje się taki problem, który był 
również problemem dla poprzedniej kadencji, gdyż rządy mogą zakładać pewne strategie. 



Jednak czy w związku z przemianami, jakie zaszły w służbie zdrowia, faktycznie uda się 
zrobić służbę zdrowia tylko i wyłącznie „budżetową”. Zdaniem Starosty, ze względu  
na to, co zostało zrobione - nie oceniając czy dobrze czy źle - służba zdrowia w dużym 
stopniu się sprywatyzowała, przez to, że zostały powołane podstawowe zakłady opieki 
zdrowotnej i lekarze, którzy byli związani ze szpitalami przeszli właśnie w ten sektor. 
Wcześniej, czy później trzeba będzie ze względu na pieniądze, ale przede wszystkim kadrę 
lekarską, korygować programy rządowe, bo jak widać pediatrów nie ma i nie są do 
ściągnięcia.  
 
Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że dobrze byłoby, aby powstała przychodnia 
specjalistyczna pediatryczna na całe Gryfino. Być może Pan Prezes powinien wystąpić  
do NFZ. 
 
Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz 
Bogdanowicz odpowiedział, że w NFZ nie ma takiego produktu. Pediatra jest tylko  
w podstawowej opiece zdrowotnej. Odnosząc się do wypowiedzi Pana Starosty 
poinformował, że do ubiegłego piątku obowiązywała interpretacja zapisu w ustawie  
o działalności leczniczej, który mówił o tym, że jeżeli ktoś jest udziałowcem, sam jest 
specjalistą i ma kontrakt z NFZ, to szpital nie może zatrudnić go na dyżury w żadnej formie. 
W piątek zmieniła się interpretacja przepisu, gdzie się już to dopuszcza, sam przepis nie uległ 
zmianie. 
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy oprócz specjalisty – lekarza urologa występują 
jakieś braki wśród kadry lekarskiej. 
 
Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz 
Bogdanowicz odpowiedział, że poszukiwany jest lekarz internista, od stycznia 
najprawdopodobniej dołączy chirurg. Jeden z chirurgów będzie odchodził z oddziału, jednak 
zostanie w poradniach, tak więc poradnia w Chojnie i Gryfinie została zabezpieczona. Dodał, 
że oddział musi pracować. Ryczałt jest środkiem finansowym do wypracowania, który szpital 
gryfiński musi wypracować. 
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał o stawki dla pielęgniarek. 
 
Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Grzegorz 
Bogdanowicz odpowiedział, że stawki muszą być zwiększane, gdyż zarządzenie Ministra 
Zdrowia mówi o podwyżkach i przez jakiś czas należy je osiągnąć. Najmniejsza stawka  
dla pielęgniarki ma wynosić 2 400,00 zł w 2019 r. lub 2020 r. Stopniowo te stawki są 
zwiększane. Wiadomo, że jest problem z pielęgniarkami i szczecińskie szpitale mimo złych 
wyników finansowych podkupują gryfiński personel pielęgniarski. Inną sprawą jest to, że gro 
pielęgniarek przechodzi na emeryturę. Braki kadrowe widać tym, że więcej pielęgniarek 
wypracowuje nadgodziny. Pozycji, której nie było do września, a w październiku pojawiła się 
w kosztach.  
 
Radny Zdzisław Malik powiedział, że z uzyskanych informacji wynika, iż rozbudowa 
szpitala ma kosztować ok. 11 mln zł, Dom Lekarski ma zabezpieczyć ok. 2 mln zł, Powiat  
w prowizorium budżetowym ma zabezpieczoną kwotę w wysokości 5 mln zł. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w starym budżecie jest kwota  
5 mln zł, natomiast dokumentem również wymaganym przy budżecie jest wieloletnia 



prognoza finansowa. Inwestycja jest wpisana na dwa lata w kwocie 10 mln zł. Dodał, że nie 
ukrywa, iż po rozstrzygnięciu przetargu będą zwracać się do radnych o lobbowanie oraz będą 
podejmować próby zmniejszenia swojego udziału przez pozyskanie dotacji. Faktem jest,  
że występowali już do właściwego Ministerstwa, uzyskali odpowiedź, że Minister 
zabezpiecza środki na szpitale, które prowadzi. Niemniej jednak będą podejmowali próby 
różnych źródeł pomniejszenia swojego udziału w rozbudowę szpitala.  
 
W tym momencie posiedzenie opuścił Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 

Sp. z o.o. – Grzegorz Bogdanowicz oraz Starosta Gryfiński – Wojciech Konarski. 
 

Ad.4 Zapoznanie się z przeciwdziałaniem zagrożeniom klęski żywiołowej w powiecie,   
w tym: utrzymaniem przejezdności dróg, przeciwdziałaniem powodzi, 
przeciwdziałaniem ujemnym skutkom zimy. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

– Waldemar Derkacz. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz przedstawił 
informację dot. przeciwdziałania zagrożeniom klęski żywiołowej w powiecie,  w tym: 
utrzymaniem przejezdności dróg, przeciwdziałaniem powodzi, przeciwdziałaniem ujemnym 
skutkom zimy, stanowiącą zał. nr 3 do protokołu.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał o wysokość środków zabezpieczonych na te cele,  
czy jest ona wystraczająca. 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że ustawa o zarządzaniu kryzysowym 
obliguje każdą radę, w tym powiatową do ustanawiania rezerwy kryzysowej. Na ten rok 
wynosi 180 000,00 zł. Wysokość rezerwy reguluje zapis ww. ustawy, tj. 0,5 % od wartości 
wynagrodzeń i innych wydatków, za wyjątkiem wydatków majątkowych. Jest to rezerwa 
obligatoryjna i zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest do dyspozycji Zarządu Powiatu.  
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego  –
Waldemar Derkacz. 

 
Ad.5  Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie – c.d.  
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż  
3 lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino (druk nr 2/XXXV); 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że z dniem 31 grudnia br. kończy się umowa na prowadzenie 
zadania Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach”. Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłosił nowy otwarty konkurs ofert  
na realizację ww. zadania. Zgodnie z przepisami wydzierżawianie lub wynajmowanie 



nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga zgody 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 
lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie ewidencyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój (druk  
nr 3/XXXV); 
 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że sprawa jest analogiczna do poprzedniej, z tym że ta dotyczy 
prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej 
w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/XXXV); 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że nabyciem działki zainteresowani są współwłaściciele 
nieruchomości bezpośrednio z nią graniczących. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XXXV); 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na przekazanie na mienie 
Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości drogowej, która została pozbawiona 
kategorii drogi powiatowej. Nadleśnictwo Gryfino jest zainteresowane przejęciem  
tej nieruchomości, ponieważ droga ta leży wśród lasów i stanowi enklawę. Powiat Gryfiński 
najpierw musi przekazać w drodze darowizny nieruchomość na Skarb Państwa, aby później 
zostało to przekazane w zarząd Nadleśnictwu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
pomiędzy zadaniami w 2017 r. (druk nr 6/XXXV); 

 



Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła p.o. Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

 
p.o. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  Bożena Stawiarska 
powiedziała, że w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na zadaniu - 
dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w kwocie  
4 320,00 zł, istnieje potrzeba przeniesienia tych środków na zadanie z zakresu 
dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła p.o. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie – Bożena Stawiarska. 

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

na 2017 rok (druk nr 7/XXXV);  
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła zmiany budżetu powiatu na 2017 r. po stronie 
dochodów i wydatków, zgodnie z uzasadnieniem i załącznikami do niniejszego projektu 
uchwały.  
 
Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do uzasadnienia projektu uchwały, z którego 
wynika, że w planie wydatków Starostwa Powiatowego zmniejsza się planowane wydatki 
majątkowe m.in. na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój – Białęgi”, 
zapytał czy zadanie jest już zakończone. 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że do planu była przyjęta wartość 
kosztorysowa, czyli wartość szacunkowa, którą przyjmuje się przed ogłoszeniem przetargu. 
Faktycznie wartość zadania po przetargu okazała się niższa. 
 
Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do uzasadnienia projektu uchwały, z którego 
wynika, że w planie wydatków Starostwa Powiatowego zmniejsza się planowane wydatki 
majątkowe m.in. na zakup samochodu w kwocie 100 000,00 zł,  poprosił o informację 
wyjaśniającą. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że nie będzie jednak wymieniane  
w 2017 r.  
 
Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do uzasadnienia projektu uchwały, z którego 
wynika, że w planie wydatków Starostwa Powiatowego zmniejsza się planowane wydatki 
majątkowe m.in. na zadanie pn. „Przebudowa sali gimnastycznej w SOSW w Chojnie”, 
zapytał czy sytuacja jest analogiczna, jak w przypadku przebudowy drogi powiatowej 
Trzcińsko-Zdrój – Białęgi. 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że tak, w przetargu wyszła niższa kwota niż 
szacowano na etapie udzielenia zamówienia publicznego.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 



VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2017–2039 (druk nr 8/XXXV);  

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że w związku ze zmianami przedsięwzięć  
o charakterze majątkowym musiała nastąpić zmiana wieloletniej prognozy finansowej.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

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

Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (druk nr 9/XXXV); 
 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt budżetu powiatu na 2018 r. zakłada 
planowane dochody w wysokości 84 476 953,74 zł, natomiast wydatki w wysokości  
92 206 953,74 zł. Skutkiem tak ukształtowanych prognozowanych wielkości jest ustalenie 
planowanego deficytu budżetowego na poziomie 7 730 000,00 zł. Pokrycie deficytu planuje 
się przez zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 5 000 000,00 zł i kwotą wolnych 
środków, jako nadwyżki z roku 2017 w kwocie 2 730 000,00 zł. Pozostałe podstawowe 
kategorie budżetu to planowane przychody, które szacuje się na poziomie 8 500 000,00 zł, 
natomiast rozchody w kwocie 770 000,00 zł, jako spłata rat kapitałowych kredytów wcześniej 
zaciągniętych. Istotne jest, aby w budżecie tworzyć rezerwy i w roku 2018 planuje się 
utworzyć rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 
200 000,00 zł oraz rezerwy celowe na kwotę kwocie 1 111 460,17 zł, z przeznaczeniem  
na realizację zadań z zakresu: 
a) zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł, 
b) oświaty i wychowania w kwocie 274 016,79 zł, 
c) pomocy społecznej w kwocie 221 857,00 zł, 
d) edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 279 956,38 zł, 
e) związanego z rodziną w kwocie 55 630,00 zł. 
Następnie Skarbnik dodała, że celem utworzenia tych rezerw jest sfinansowanie w roku 2018 
wypłat z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach 
organizacyjnych powiatu prowadzących te zadania. Planuje się nowy rodzaj rezerwy celowej 
tj. utworzenie rezerwy na remonty obiektów użyteczności publicznej, w szczególności  
z udziałem środków PFRON w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami” 
w kwocie 100 000,00 zł. Ponadto projekt przewiduje upoważnienia dla Zarządu Powiatu, 
identyczne do tych uchwalonych w budżecie na 2017 r. Następnie odnosząc się do uchwały  
w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok, Skarbnik poinformowała, że jedną z pozycji było zaplanowanie  
w budżecie powiatu środków związanych z wkładem na funkcjonowanie przyszłego Zakładu 
Aktywności Zawodowej. Zdaniem Zarządu Powiatu, jak również Skarbnika jest, aby środki 
przeznaczone na uruchomienie Zakładu nastąpiły w toku wykonania budowy tego zakładu,  
a sfinansowane były uzyskanym zwrotem z tytułu odliczenia podatku vat. Przyczyną nie 
ujęcia tych pozycji był fakt, że trudno było sklasyfikować zadanie po stronie wydatkowej  
ze względu na to, że przyszła forma organizacyjno-prawna będzie w odpowiednim czasie 
decyzją Rady Powiatu. Kontynuując dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 
wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2018 rok. 
 



Radny Tomasz Mirakowski zapytał o przeznaczenie planowanego do zaciągnięcia kredytu 
w kwocie 5 000 000,00 zł. 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że planowany do zaciągnięcia kredyt 
przeznaczony jest na rozbudowę nieruchomości powiatowej na potrzeby Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 (druk 
nr 10/XXXV); 
 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały zakłada wszystkie zadania 
wieloletnie, ujęte w projekcie budżetu na 2018 r. W załączniku nr 1 zostały przedstawione 
wielkości dochodów i wydatków budżetu, jak również przychodów i rozchodów do 2039 r. 
Natomiast załącznik nr 3 w wielkościach liczbowych - zmienionych - uwzględnia określone 
zmiany przedstawione w uzasadnieniu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Ad. 6  Wypracowanie propozycji do planu pracy komisji na 2018 r. 
 
Przewodniczący Paweł Sławiński poprosił o przesyłanie do końca grudnia br. drogą 
elektroniczną propozycji do planu pracy komisji na 2018 r. 
 
Ad. 7 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, czy zwrot podatku vat z Urzędu Skarbowego dla Starostwa 
Powiatowego odbywa się raz do roku, czy cyklicznie. 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów  
i usług to podatnik decyduje, w którym momencie okresu rozliczeniowego wnioskuje o zwrot 
podatku vat. 
 
 
Na tym zakończono  posiedzenie o godz. 15:35. 

  
Protokół sporządziła:  
 
Magdalena Romankiewicz 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 
 Paweł Sławiński 

 


	PROTOKÓŁ NR 36/17
	POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ
	z dnia 18 grudnia 2017 r.
	Przewodniczący Komisji
	Paweł Sławiński

