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Protokół Nr 13/2003 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Komisji Budżetowej 

w dniu 28 listopada 2003 r. 
 

 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1400 i trwało do godz. 1700.  
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Ewa De La Torre – Starosta Gryfiński,  
- Józef Ruciński – Wicestarosta, 
- Adam Nycz – Etatowy Członek Zarządu Powiatu,  
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu,  
- Mariola Górniak – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa           
i Leśnictwa.    
 
 Obrady wspólnego posiedzenia komisji prowadzili Przewodnicząca 
Komisji Gospodarki Pani Aleksandra Zielińska oraz Przewodniczący Komisji 
Budżetowej Pan Józef Medyński. A. Zielińska powitała zaproszonych gości i 
przedstawiła porządek obrad (zał. nr 2), który w wyniku głosowania został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3.  
Radny B. Paulski: uważam, że powinno być w protokole z poprzedniego 
wspólnego posiedzenia komisji zapisane, że prowadził je również 
Przewodniczący tej komisji.  
W wyniku głosowania protokół poprzedniego posiedzenia z w/w poprawką 
komisji został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad.4.  
Przewodnicząca: jakie środki finansowe zostały wydane na poszczególne 
zadania realizowane z PFOŚiGW? Odeszliśmy w tym roku od 
współfinansowania zadań gmin, przekazując większość środków na zadania 
własne. Chciałabym się dowiedzieć zostały wydane środki finansowe na 
edukację ekologiczną w wysokości 270 tys. zł  
M. Górniak: przygotowałam zestawienie wydatków z PFOŚiGW w Gryfinie     
w latach 1999-2003 (zał. nr 3). Kwota na dotacje dla gmin została 
rozdysponowana dla: gminy Mieszkowice na dokończenie rozpoczętej w 
ubiegłym roku modernizacji oczyszczalni ścieków, gminy Banie na wykonanie 
odcinka kanalizacji sanitarnej, gminy Cedynia na wykonanie odcinka kanalizacji 
sanitarnej. W odniesieniu do realizacji pozostałych zadań zostały zakończone 
zadania związane z zakupem 3 samochodów ekologiczno-ratowniczo-
gaśniczych dla Straży Pożarnej. Jeśli chodzi o edukację ekologiczną kwoty były 
rozdysponowane pomiędzy poszczególne jednostki. Przez cały czas trwa 
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realizacja tego zadania, ponieważ wiele jednostek duża część środków realizuje 
w IV kwartale. Szkoły wykorzystują te środki bardzo racjonalnie zgodnie            
z podjętymi uchwałami Zarządu Powiatu. Z tych środków jest zakupywany 
różnego rodzaju sprzęt i pomoce naukowo – dydaktyczne związane 
merytorycznie z ochroną środowiska, organizowane są kursy, wycieczki mające 
na celu edukację ekologiczną. Część środków PFOŚiGW była również 
przeznaczona na opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Programu 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego. zadanie zostało zrealizowane i 
zostanie przestawione do zatwierdzenia Radzie Powiatu.  
Przewodnicząca A. Zielińska: w zestawieniu przychodów i wydatków 
funduszu było przeznaczonych 110 tys. zł na badanie stanu środowiska, 
ekspertyzy, opinie, programy, analizy. Na co dokładnie zostały przeznaczone te 
środki finansowe?  
M. Górniak: z tego rozdziału zostaną wydane środki na opracowanie programu 
ochrony środowiska i programu gospodarki odpadami. Są to również środki na 
wykonanie jakiś ewentualnych ekspertyz w przypadku zagrożenia.    
Radny B. Paulski: co należy rozumieć pod pojęciem „inne” w kolumnach 
ewidencji wydatków (zał. nr 3)?  
M. Górniak: są to środki przeznaczone na drogi, na modernizację systemu 
odprowadzania ścieków opadowych.  
Radny B. Paulski: czy istnieje zagrożenie, że jakieś zadanie planowane na ten 
rok nie zostanie wykonane lub nie będą w całości wykorzystane środki?  
M. Górniak: nie zostanie zrealizowane zadanie modernizacji sytemu 
odprowadzania ścieków opadowych na ul. Jodłowej w Chojnie.   
Radny J. Medyński: co należy rozumieć pod pojęciem „edukacja 
ekologiczna”? 
M. Górniak: zadania te generalnie w 2003 r. były realizowane w naszych 
jednostkach powiatowych. Wyjątkowo na początku roku Zarząd Powiatu 
postanowił przyjąć wniosek ze szkoły podstawowej w gminie Banie                    
i przekazać im środki na ten cel.    
Przewodnicząca: kiedyś było powiedziane na posiedzeniu komisji, że jeśli 
środki z funduszu nie zostaną wykorzystane, a będą wnioski z gmin oczekujące  
na realizację, to będzie mogło ono być zrealizowane poprzez przesunięcie 
środków na dotacje dla gmin. Tak jest np. z wnioskiem gminy Trzcińsko Zdrój. 
Wicestarosta: musimy jednak pamiętać, że powiat nie ma innych źródeł 
inwestowania, ja tylko PFOŚiGW. Jeżeli jakieś środki by zostały, to i tak 
zostaną one przeznaczone na nasze potrzeby. Niektóre gminy mają dwa razy 
większy fundusz ochrony środowiska i my nie korzystamy z ich środków.   
Radny K. Ziętek: w związku przeznaczeniem 100 tys. zł dla Binowa, czy będą 
one przeniesione w związku z relokacją Domu Dziecka z Binowa do Chojny?  
M. Górniak: to zadanie zostało już zrealizowane, gdyż konieczna była tam 
modernizacja systemu odprowadzania ścieków.  
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Wicestarosta: dotychczas wszystkie ścieki z tej placówki były odprowadzane 
do jeziora. Byliśmy, więc zmuszeni zareagować na to jak najszybciej.  
Radny B. Paulski: od kiedy mamy wiedzę z Powiatowego Zarządu Dróg, że 
środki na drogę w Chojnie nie zostaną wykorzystane.  
M. Górniak: wiem tylko, ze został złożony wniosek do Zarządu z informacją 
taką, że zadanie nie będzie zrealizowane i w związku z tym, ze zbliża się koniec 
roku trzeba przenieś te środki z Powiatowego Zarządu Dróg spowrotem do 
PFOŚiGW. Jest to zadanie związane z modernizacją ul. Jodłowej. 
Radny B. Paulski: była potrzeba poprawy ulicy powiatowej w porozumieniu     
z gminą, ale nie było wtedy środków. Skoro tam nie były środki wykorzystane, 
to dlaczego nie wykorzystaliśmy tej inicjatywy gminy, mielibyśmy wówczas 
zrobione 2 km drogi powiatowej. Informacji powinien nam tu udzielić Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg.  
Członek Zarządu A. Nycz:  
 
Dalszą część wspólnego posiedzenia prowadził Przewodniczący Komisji 
Budżetowej Pan Józef Medyński.  
 
Ad. 5.  
Przewodniczący Komisji J. Medyński: jak przebiegają prace nad projektem 
budżetu na 2004 r. Chcielibyśmy zapoznać się z ogólnym zarysem projektu 
budżetu?  
Skarbnik: chciałabym poinformować Państwa, ze został przedłużony termin 
sporządzenia projektu budżetu na 2004 r. do 15 grudnia. Zmiany te obejmowały 
również zmiany terminu przekazania informacji przez wojewodę o wysokości 
subwencji i dotacji. Niestety do dnia dzisiejszego taka informacja do nas nie 
wpłynęła, stąd nie mogę Państwu przekazać informacji szczegółowych. Sejm 
uchwalił już ustawę o dochodach samorządu terytorialnego. Spowoduje to, że 
nasze dochody własne wzrosną minimalne, bo o jakieś 300 tys. zł. Ustalane one 
było na podstawie 2002 r.  
Członek Zarządu A. Nycz:  w odniesieniu do kierunkowych działań do 
projektu budżetu na 2004 r. rozważamy, żeby każda szkoła ponadgimnazjalna w 
zależności od ilości przyjętych uczniów dostawała za każdego z nich określoną 
kwotę. Było w tej sprawie spotkanie z dyrektorami jednostek. Każdy dyrektor       
z początkiem roku będzie wiedział ile dostanie środków finansowych. W 
odniesieniu do szkół specjalnych w Gryfinie i Nowym Czarnowie, niestety nie 
są one w stanie same się utrzymać. Być może rozwiązaniem byłoby przejęcie 
ZSS w Nowym Czarnowie przez stowarzyszenie, albo też połączenie tych 
obydwu szkół. W odniesieniu do Specjalnego Ośrodka Szkolno                     
– Wychowawczego jest to spory obiekt i bardzo zaniedbany. W wyniku działań 
władz powiatu została tam zmodernizowana kotłownia na kotłownie olejową, 
jak również zostały wymienione wszystkie okna. Przeniesienie Domu Dziecka z 
Binowa do Chojny jest jak najbardziej możliwe do zrealizowania. Jest tam 
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obecnie tylko 43 dzieci. Według p. Siwka, wstępnie potrzebne nam będzie na to 
ok. 300-400 tys. zł.  
Radny B. Paulski: ile otrzymamy pieniędzy za obiekt Domu Dziecka                  
w Binowie? 
Członek Zarządu A. Nycz: powinniśmy go sprzedać za dobra cenę i z 
odpowiednim wyprzedzeniem płatności przed opuszczeniem lokalu przez dzieci 
i pracowników. 
Radny S. Szymoniak: w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych nowe 
rozwiązanie przeliczenia kwoty na każdego ucznia spowoduje, ze szkoły nie 
będą miały równych szans. Niektóre szkoły sa niezbędne w danym środowisku. 
W odniesieniu do Zespołu Szkół Rolniczych w Mieszkowicach jest zagrożenie, 
ze nie starczy środków z subwencji na jej utrzymanie. Jeżeli ustaliliśmy takie 
rozwiązanie podziału subwencji w tym roku, to uważam, ze powinna być 
również zabezpieczona jakaś rezerwa, skoro ma to być po raz pierwszy 
zastosowane.  
Starosta Ewa De La Torre: dyrektor każdej placówki ma być jej menadżerem. 
Spowoduje to walkę o każdego ucznia. Sądzę, że ZSR w Mieszkowicach 
poradzi sobie w tym nowym systemie podziału środków. Jest to „piękna” 
szkoła, w której mieści się również filia Akademii Rolniczej. Ma ona dużo 
możliwości zarabiania na siebie. Są prowadzone rozmowy z burmistrzem 
Mieszkowic, by na koszt gminy wybudować boisko, aby mogły się tam 
odbywać obozy sportowe. Będzie wówczas wykorzystany odpowiednio internat 
tej szkoły. Działania tę zostały podjęte z inicjatywy p. dyrektora od którego nie 
dostaliśmy żadnych sygnałów, że sobie nie poradzi. Wszyscy dyrektorzy byli 
zadowoleni z takiego podziału subwencji.  
Radny B. Paulski: zabezpieczenie rezerwy dla danej szkoły będzie powrotem 
do „starego” systemu. Rozumiem, że będzie subwencja ogólna oświatowa,           
z której będzie możliwa pomoc szkole, która będzie miała problemy.  
 W dalszej kolejności Pani Skarbnik omówiła planowany budżet ZSR        
w Mieszkowicach.   
Radny S. Szymoniak: wynika z tego, ze 50 tys. z subwencji oświatowej zostanie 
na wydatki rzeczowe. Jest to stanowczo za mało.    
Radny B. Paulski: może jakimś pomysłem byłoby połączenie tej szkoły             
z Gimnazjum w Mieszkowicach?  
Członek Zarządu A. Nycz: jestem stanowczym przeciwnikiem tego pomysłu. 
Gmina Mieszkowice w związku z budową gimnazjum boryka się ze 
„strasznymi” problemami finansowymi. W tej chwili podpisujemy tylko z nimi 
umowę o przyłączeniu tego gimnazjum do naszej kotłowni. Ponadto trzeba 
pamiętać, ze dochody wypracowane przez szkoły w 6-% wrócą do nich,              
a 40% trafi do budżetu powiatu, ale nie na inny cel, jak tylko oświatowy.  
Radny S. Szymoniak: w Mieszkowicach starczy tylko na pensje dla 
pracowników, a jak to wygląda w ZSP nr 2 w Gryfinie?  



 5

 W dalszej kolejności p. Skarbnik omówiła planowany budżet ZSP nr 2     
w Gryfinie.  
Radny S. Szymoniak: skoro na pensje idzie tutaj 2.600 tys. zł, to na wydatki 
rzeczowe zostaje 500 tys. zł.        
Radny B. Paulski: czy powinno być tak, że dokłada się tej szkole od razu 
środków finansowych, nie wyzwalając w niej inwencji twórczej?  
Radny S. Szymoniak: jednak 50 tys. zł na wydatki rzeczowe to wystarczy na    
1 miesiąc.  
Starosta Ewa De La Torre:  chciałabym uzyskać informację od p. Skarbnik, 
jakie były dotychczas wydatki rzeczowe i jakie dochody w tych 2 szkołach?  
Skarbnik: szkoły średnio rocznie potrzebują w granicach 190 tys. zł na wydatki 
rzeczowe, czyli miesięcznie w granicach 20 tys. zł.  
Radny R. Laska: nie możemy się odpowiednio odnieść do tego tematu, gdyż 
nie mamy informacji ile dana szkoła osiąga dochodów w danym roku. Stad nie 
wiemy, też czy będzie się w stanie utrzymać.   
Starosta Ewa De La Torre: do tematu na pewno powrócimy, dochody własne 
szkól otrzymają wszyscy radni na sesji jako materiał poglądowy.  
 
Ad. 6.  
Starosta Ewa De La Torre omówiła przebieg negocjacji w sprawie przejęcia 
Szpitala Powiatowego przez Gminę Gryfino. Poinformowała, że porozumienie 
nie zostało podpisane, gdyż wątpliwości p. Burmistrza budziły § 5 i §9 treści 
porozumienia. Pierwszy dotyczył pokrycia ujemnego wyniku finansowego, 
natomiast drugi dotyczył tego, że powiat przekazuje majątek do realizacji  
zadania prowadzenia szpitala. Jeżeli gmina nie będzie go realizowała, to majątek 
będzie musiał zostać zwrócony. Tylko te dwa punkty były sporne. Został 
powołany zespół, który ma ustalić stan faktyczny w odniesieniu do majątku 
ruchomego i nieruchomego. Ponadto p. Burmistrz powiedział, że potrzebuję 
więcej czasu, by przygotować się do przejęcia. Powiat przez cały czas jest 
gotowy do przekazania tego zadania.  
Radny B. Paulski: co się stanie jeśli ta procedura się przedłuży. Uważam, że 
powinno się gminie wyznaczyć jakiś termin, gdyż jeśli gmina się wycofa, to my 
będziemy przystępować do przekształcania go w spółkę akcyjną.  
Starosta Ewa De La Torre: gmina ma być następcą prawnym powiatu              
w sprawach z zakresu prawa pracy . Jedyną osoba związana z powiatem jest      
p. dyrektor.  
Radny R. Laska: proszę, by na najbliższej sesji radni otrzymali informację 
pisemną nt. negocjacji w sprawie przejścia szpitala przez gminę Gryfino oraz 
informację nt. sytuacji finansowej szpitala za ostanie 10 miesięcy.  
 
Ad. 7.  
Radny K. Ziętek: na następne posiedzenie dobrze byłoby zaprosić p. Dzioka           
w związku z niewykorzystaniem środków z PFOŚiGW.  
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Członek Zarządu Powiatu A. Nycz: zadanie modernizacji systemu 
odprowadzania ścieków opadowych na ul. Jodłowej nie może być realizowane, 
ponieważ dostaliśmy pismo od Burmistrza Chojny, że nie będzie realizowane 
przez gminę w tym roku zadanie budowy kanalizacji sanitarnej. Zostało ono 
przełożone na 2004 r. Realizacja naszego zadania jest ściśle z tym powiązana. 
Stąd zostaną środki w PFOŚiGW.  
Radny B. Paulski: była mowa jednak na jednym z posiedzeń komisji, że jeśli 
będą wolne środki w wyniku niezrealizowania jakiegoś zadania, to p. dyrektor 
powinien wskazać inne zadanie do zrealizowania.  
Radny R. Laska: myślę, ze na następnym posiedzeniu wyjaśni nam to p. Dziok.  

W dalszej kolejności Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała 
projekt umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Zespołem Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie   w sprawie umorzenia należności głównej 
za dostawę energii cieplnej w wysokości 36.842,01 wraz z odsetkami 
ustawowymi. 
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  
 
 
       Przewodnicząca Komisji  

           Aleksandra Zielińska    


