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Protokół Nr 8/2003 
z VIII posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 30 czerwca 2003 r. 
 
 

Posiedzenie odbyło się wspólnie z posiedzeniem Komisji Gospodarki, 
rozpoczęło się o godz. 1215 i trwało do godz. 1530. W posiedzeniu udział wzięło 
5 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1) oraz zaproszeni goście:  
- Joanna Borys – przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie,  
- Janusz Łyjak – Przewodniczący Rady Powiatu Zachodniopomorskiej Izby 

Rolniczej w Szczecinie,   
- Józef Ruciński – Wicestarosta,  
- Adam Nycz – Etatowy Członek Zarządu Powiatu,  
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu.  
- Eugeniusz Niedzielski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomosciami.   

 
Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji 

Gospodarki Pani Aleksandra Zielińska. Przedstawiła porządek obrad, który 
został przyjęty jednogłośnie (zał. nr 2).  
 
Ad. 4.  
Przewodnicząca: jak będzie w tym roku wyglądał skup zbóż w naszym 
powiecie?   
J. Borys: w rocznym programie działań interwencyjnych jest zapisanych            
5 mechanizmów na rynku zbóż.: skup z dopłatami do cen skupu producentów, 
dopłaty do prywatnego przechowywania pszenicy oraz skierowane do 
przedsiębiorców dopłaty wyrównawcze, skup interwencyjny oraz sprzedaż 
naszych zapasów pszenicy i żyta, wyprzedajemy wszystkie nasze zapasy przed 
wejściem do Unii Europejskiej w celu regulowania rynku.  
 Do prywatnego przechowywania pszenicy stosujemy warianty dopłaty dla 
producentów – rolników, którzy wyprodukowali we własnym gospodarstwie 
min. 100 ton pszenicy i przechowają to zboże do końca października we 
własnych magazynach. Są przez cały czas właścicielami tego zboża, zostaje ono 
sprawdzane przez Agencję w zakresie ilości i jakości, gdyż musi odpowiadać 
parametrom i następnie podpisują z nami umowę. Na początku listopada zostaje 
ponownie stwierdzona ilość i jakość tego zboża i po złożeniu odpowiednich 
dokumentów (w tym protokołów komisji) wypłacamy w ciągu 30 dni dopłatę do 
pszenicy w wysokości 120 zł za metr.  
 Do skupu z dopłatami przedsiębiorcy mogą otrzymać dopłaty wyrównawcze    
w wys. 6 zł do 1 tony miesięcznie, liczą od listopada. Warunkiem tego jest 
sprzedanie zboża między styczniem, a czerwcem na Warszawskiej Giełdzie 
Towarowej. Również musi tu być wiarygodne i pełne rozliczenie dokumentami.  
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  W odniesieniu do skupu z dopłatami zasady były takie samie, jak w 
ubiegłych latach, jest ta sama cena i ta sama wysokość dopłat. W skali kraju 
proponuje się skupić 4 mln ton pszenicy i 700 tys. ton żyta. Wariant ten jest 
znany już wszystkim rolnikom. W związku z tym skupem z dopłatami  Agencja 
Rynku Rolnego ogłosiła 2 przetargi nieograniczone na wybór przedsiębiorców 
do prowadzenia tego skupu. Obydwa przetargi zaskoczyły nas wielkością 
złożonych ofert. Na pierwszym przetargu otrzymaliśmy oferty na 147 tys. ton 
pszenicy i 57 tys. ton żyta. Drugi przetarg był na 132 tys. ton pszenicy. Biorąc 
pod uwagę obydwa przetargi jest już wykonany skup ubiegłego roku.  
 Na cały powiat gryfiński jest zawartych umów na 30 tys. ton pszenicy i 4 tys. 
ton żyta. Stoimy przed dużym problemem rozmieszczenia tego skupu. Na 
pewno rolnicy z terenu powiatu będą skupować zboże w Pyrzycach. Na pewno 
tegoroczny skup będzie mniejszy od ubiegłorocznego.         
Radny S. Szymoniak: jeśli chodzi o zboże konsumpcyjne pokrycie w skupie 
jest 100%. Wynika z tego, że to przedsiębiorca będzie chodził za rolnikiem.       
J. Łyjak: temat ten jest bardzo złożony, gdyż nie wiadomo czy będzie co 
skupować i w jakim zakresie będzie spadek plonu w stosunku do oczekiwań.    
W skali kraju robiono badania, według których wyszło, że mogą one być niższe 
o ok. 38%. Różnie się to układa w różnych regionach. Na naszym terenie jest 
bardzo duże zróżnicowanie. Są plantacje, na których spadek plonów może być o 
60-70%, a na niektórych będzie to spadek o 20-30%. Jaki będą skutki 
jakościowe tego plonu nikt nie jest w stanie przewidzieć. Składają się na to         
2 przyczyny. Z okresu zimowego były bardzo kiepskie plony rzepakowe, czego 
przyczyną jest susza roku ubiegłego. Bardzo słabe było również przezimowanie 
i wschody rzepaku jesienne, natomiast zboża z okresu zimowego również 
wyszły bardzo słabe. Czyli nawet gdyby były super warunki pogodowe, obsada 
zbóż byłaby i tak niższa i w związku z tym niższe plonowanie zbóż. W tej 
chwili nałożyły się 2 sprawy: niższa obsada na 1 m2 i do tego doszyły warunki 
pogodowe. Spowoduje to wszystko, że sytuacja wielu rolników będzie nie do 
pozazdroszczenia. W dalszej kolejności dotknie to również nas wszystkich.  
  W odniesieniu do skupu w ciągu ostatnich 3 lat nasza spółdzielnia 
poniosła straty w wys. ok. 1 mln zł. Jest to związane z kosztami pozyskania 
kredytów. Spowodowało to, że te małe podmioty zostały usunięte z tego 
biznesu. Mają tutaj szansę tylko duże podmioty. Takie małe podmioty poza tym 
w tej chwili nie przejdą weryfikacji banków. Żeby np. uruchomić kredyt na skup 
zbóż na 2 mln zł, to trzeba było wydać 59 tys. zł.    
Radny B. Paulski: czy wszyscy co się zgłosili w celu organizacji skupu dostaną 
kredyt?                         
Wicestarosta: w tym roku będzie szybszy skup ze względu na panująca suszę.  
Nie jesteśmy do niego przygotowani. Nie wiemy również co zrobimy z tym 
czynnikiem, który wpływa na jakość zboża?   
Przewodnicząca: z dobrym zbożem nie będzie problemów ze skupem.  
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Ad. 3.  
Przewodnicząca: do tej pory nie został zrealizowany nasz wniosek dotyczący 
zasad PFOŚiGW.  
Wniosek Komisji: Komisja wnioskuje ponownie o opracowanie zasad 
udzielania dotacji z PFOŚiGW i przedstawienie ich na najbliższym posiedzeniu 
Komisji Gospodarki. 
 W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z VII 
posiedzenia Komisji.      
 
Ad. 5.  
Stanowisko Komisji Budżetowej do projektów uchwał na VIII sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie: 
 
1. przyjęcia rezygnacji Bronisława Sakowskiego z funkcji Przewodniczącego 
Komisji Spraw Społecznych oraz członka Komisji Rewizyjnej (druk nr 3/VIII);    

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
2. wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych (druk nr 4/VIII);  
 Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie przedstawionego projektu 
uchwały.  
 
3. wyboru członka Komisji Rewizyjnej (druk nr 5/VIII);  
 Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie przedstawionego projektu 
uchwały.  
 
4. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 152/2, położonej w obrębie 
4 m. Chojna (druk nr 6/VIII);            
Radny B. Paulski: dlaczego ta działka została tak podzielona?    
E. Niedzielski: jest tu ona błędnie zaznaczona.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
5. trybu zlecania do realizacji zadań publicznych powiatu o charakterze 
ponadgminnym, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu 
rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań     
(druk nr 7/VIII); 
Wicestarosta: uchwała ta reguluje przyznawanie dotacji, będą one 
zaplanowane, nikt z biegu nie dostanie środków.  
Radny B. Paulski: są to dotacje tylko na zadania powiatu?  
Wicestarosta: będziemy udzielać dotacje na zadania powiatowe, a jeśli 
będziemy mieli środki z promocji kupimy upominek na określoną imprezę.   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  



 4

6. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego (druk nr 8/VIII);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
7. zmiany uchwały Nr III/26/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 
2002 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają 
z upływem 2002 r.(druk nr 9/VIII);  

Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały większością głosów 
(przy 3 za, 1 wstrzymującym się).  
 
8. zmian planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003 (druk nr 10/VIII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
9. określenia zadań realizowanych przez PCPR ze środków PFRON oraz 
wysokości środków przeznaczonych na te zadania (druk nr 11/VIII); 
Skarbnik: Rada Powiatu musi podjąć uchwałę, które zadania będą realizowane 
przez powiat i finansowane przez PFRON. Według uchwały będzie 400 tys. 
przeznaczonych na realizację tegorocznych zadań, pozostałe środki na 
zobowiązania. Nowością jest podział realizacji tych zadań pomiędzy Powiatowy 
Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zarząd może dokonywać 
przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami.  
Wicestarosta: do tej pory była inna regulacja w odniesieniu d o tworzenia 
miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Teraz jest to tylko przystosowanie 
miejsca pracy.  
Skarbnik: w tym roku bardzo późno przyszły te środki, gdyż w miedzy czasie 
zostało znowelizowane rozporządzenie. W odniesieniu do realizacji zadań          
z PFRON powinien być odpowiedni program.         

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
10. zmiany uchwały Nr VII/72/2003 w sprawie przyjęcia założeń do 
harmonogramu dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz terminów spłaty jego zobowiązań 
(druk nr 12/VIII);  
Wicestarosta: zgłaszają się podmioty, które deklarują gotowość upustów          
w sowich roszczeniach w stosunku do SPZZOZ. Po podjęciu tej uchwały będzie 
możliwość do negocjacji z wierzycielami przez Zarząd. Pozwoli również na 
wymianę np. tych wierzytelności na nieruchomości.  
Radny B. Paulski: czy nie wejdziemy w potrzebę zaciągania kredytów, jeśli 
damy promesę, że idziemy na ustępstwa?  
Wicestarosta: chcemy to jakoś uregulować, by zrobić pewien krok naprzód.   
Skarbnik: jest to poszukiwanie nowych rozwiązań, co nie oznacza, że będzie 
ono ostateczne.   
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  Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały większością głosów 
(przy 2 za, 1 przeciw, 1 wstrzymującym się).  
 
11. upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania 
czynności w zakresie podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu poza 
miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady (druk nr 13/VIII);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
12. wyznaczenia Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie do dokonywania 
w imieniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy z wyłączeniem ustalania wysokości wynagrodzenia w stosunku do 
Starosty Gryfińskiego (Przewodniczącego Zarządu)- (druk nr 14/VIII);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
13. uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 15/VIII); 
Radny A. Nycz: do wPI będą plany, które zadania można finansować z 
PFOŚiGW. Pojawiły się tu drogi na które jest dokumentacja, na pozostałe 
natomiast trzeba znaleźć środki finansowe. Posiadając WPI możemy starać się o 
środki unijne.  
Przewodnicząca: została włączona uchwałą Zarządu Powiatu do Zespołu 
pracującego nad WPI. W uchwale jest zapis, że do 10 listopada będzie ono 
aktualizowane. Czy w tym roku również do tego wrócimy?    
Skarbnik: dotyczy to kolejnych, dalszych lat, ale możemy również wrócić do 
tego w tym roku.   
Radny B. Paulski: dlaczego tak dużo środków jest przewidzianych dla ZSP nr 
2 i ZSP nr 1 w Gryfinie w stosunku do ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Chojnie?  
Radny A. Nycz: takie wnioski złożyły same szkoły.  
Skarbnik: Rada Powiatu przyjmuje do realizacji tylko wnioski z załącznika      
nr 3.  
Radny B. Paulski: z czego wynika wyższość krzyżówki Gajki – Bartkowo nad 
ul. Malarska i Klasztorną w Chojnie?  
Radny A. Nycz: może to dokładnie wyjaśnić p. Dziok.  

Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały większością głosów 
(przy 3 za, 1 wstrzymującym się). . 
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  

      Przewodniczący Komisji  
 
            Józef Medyński 

 


