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PROTOKÓŁ nr 43/2006 

z posiedzenia Komisji Budżetowej 
w dniu 17 marca 2006 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało, do godz. 16.15 W posiedzeniu wzięło 
udział 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Wicestarosta Józef Ruciński, Etatowy 
Członek Zarządu Adam Nycz, Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart oraz Skarbnik Powiatu 
Lilianna Ochmańska. Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji 
Józef Medyński. Porządek obrad 43 posiedzenia komisji został przyjęty bez zmian (zał. nr 2). 
Protokół z 42 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem 
posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał  
na XXXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4. 
Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu z prac Zarządu między sesjami. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenie z budżetu Powiatu  
na drugi kwartał roku 2006 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 2/XXXIV).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie w sprawie zaopiniowania 

projektu umowy w sprawie cesji umowy na świadczenia medyczne w zakresie - 
lecznictwo szpitalne (druk nr 3/XXXIV).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości oznaczonej nr działki 167/17, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, na nieruchomość oznaczoną nr działki 
163, położoną w obrębie 3, miasta Gryfino, stanowiącej własność Gminy Gryfino,  
bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych 
nieruchomości (druk nr 4/XXXIV).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2005 r. (druk nr 5/XXXIV).  
 
                   Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2006 r. (druk nr 6/XXXIV).  
Przewodniczący Józef Medyński powiedział, że w planie pracy Komisji Budżetowej  
na m-c lipiec powinna być zapisana Agencja Rynku Rolnego zamiast Agencja 
Restrukturyzacji Rolnictwa. W związku z powyższym punkt otrzymuje brzmienie: 
Przygotowanie do żniw 2006 r. Agencja Rynku Rolnego – Szczecin. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2005 r.  
(druk nr 7/XXXIV).  

 
Radny Ryszard Laska zapytał czy są w tym sprawozdaniu poruszane istotne sprawy, które 
Zarząd chciałby przedstawić. 
Radna Grażyna Łogin powiedziała, że w wykazie potrzeb z zakresu pomocy społecznej,  
w pkt 1 jest zapisana relokacja dzieci z Domu Dziecka w Binowie do Domu Dziecka  
w Chojnie i do mieszkań chronionych. Radna poprosiła o rozwinięcie tematu.  
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że sprawa Domu Dziecka jest ciągle na etapie 
przygotowań, ponieważ żeby zrealizować to zadanie potrzebny jest montaż finansowy 
budżetu. Aby przenieść dzieci, z Binowa do Chojny potrzebne są pieniądze na adaptacje 
pomieszczeń internatu w tamtejszym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.  
W chwili obecnej jest opracowana dokumentacja, ale powiat nie ma pieniędzy żeby  
za nią zapłacić. Marszałek zasygnalizował, że będzie ogłoszony konkurs w ramach kontraktu 
województwa na dochodzenie do standardów m.in. w Domach Dziecka. 
Radna Grażyna Łogin powiedziała, że chciałaby uzyskać konkretną odpowiedź na pytanie, 
kiedy nastąpi przeniesienie dzieci z Domu Dziecka w Binowie do domów zastępczych  
na okres przygotowania dla nich stałej siedziby w Chojnie. 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że tak się stanie, kiedy zostaną zakończone 
wszystkie sprawy z inwestycją. Do póki nie będzie zabezpieczonych pieniędzy to tego wątku 
nie da się ruszyć. Jest pomysł, aby dzieci podzielić na rodziny. W związku z tym,  
że od 2006 r. jest obowiązek zmniejszenia liczby dzieci w Domach do 30 - to jest taki pomysł, 
aby wynająć pomieszczenia (na czas, kiedy będą trwały prace w Chojnie a Dom  
w Binowie zostanie sprzedany) i utworzyć trzy rodziny. To jest na etapie przygotowań. 
Radna Grażyna Łogin zapytała, na jakim etapie są przygotowania i kiedy orientacyjnie 
mogłoby to nastąpić. 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że nie umie na to pytanie odpowiedzieć, 
ponieważ wszystko zależy od tego jak będzie wyglądał montaż finansowy tego 
przedsięwzięcia.  
Radna Grażyna Łogin powiedziała, że pyta o to jako radna i jako dyrektor szkoły, do której 
te dzieci uczęszczają, ponieważ przeniesienie tych dzieci do innej miejscowości może 
spowodować, że zmniejszy się ilość oddziałów w szkole a co za tym idzie ilość etatów  
w szkole.   
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że na dzień dzisiejszy do póki nie będzie 
pieniędzy na inwestycje i zapłacenie dokumentacji trudno jest mówić o konkretnej dacie tego 
przedsięwzięcia. 
Radna Grażyna Łogin poprosiła o poinformowanie jej o terminie zmian, jeśli będzie  
on już znany ze względów organizacyjnych pracy szkoły.  
 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XXXI/4002/2005 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 (druk 
nr 8/XXXIV).  

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 9/XXXIV).  

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 10/XXXIV).  

 
Radny Ryszard Dragan powiedział, że jeżeli chodzi o Urząd Pracy to się nie zgadza  
z zapisem, w materiałach do powyższej uchwały, ponieważ za 2005 r. PUP był  119 000 
złotych na minusie. Dyrektor PUP powinien dostać 1 184 000 złotych a dostał 1 065 000 
złotych.  
Skarbnik Lilianna Ochmańska powiedziała, że jeżeli chodzi o sposób finansowania  
PUP i PZD to od 2004 r. te dwie jednostki finansowane są z dochodów własnych, ponieważ 
powiat nie otrzymuje na nie dotacji. W związku z powyższym w mat. poglądowych  
do uchwały jest pokazane, w jaki sposób kształtował się budżet PUP od 1999 r.,  
jak kształtował się budżet tych dwóch jednostek i jakie były źródła ich finansowania.  
Pan dyrektor PUP nie bierze pod uwagę tego, że budżet jego finansowany jest z dochodów 
własnych powiatu w kwocie ponad 1 108 000 złotych plus do tego powiat sfinansował projekt 
Leonardo Da Vinci w wysokości ponad 265 000 złotych. Powiat powyższe środki odzyskuje 
powoli, ponieważ jeszcze  w tym roku została do zwrotu z budżetu państwa kwota  
w wysokości, 6 000 euro, dlatego że projekt był finansowany w euro. PUP był dofinansowany 
również z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości ponad 5 000 złotych. W związku  
z powyższym budżet dyrektor PUP wyniósł 1 380 000 złotych - w tym na wynagrodzenia 
była kwota 873 000 złotych i 506 000 złotych w tym program Leonardo Da Vinci. Wszystkie 
jednostki powiatu, które są finansowane z dochodów własnych powiatu nie dostały całości 
budżetu, który był przyznany. W roku 2006 jest trochę inna konstrukcja budżetu PUP, 
ponieważ zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i rynku pracy, która została zmieniona  
w 2005 r. PUP dostaje na utrzymanie pracowników środki w wysokości 7 % Funduszu Pracy, 
stąd też zostały wprowadzone w miesiącu styczniu do budżetu powiatu środki w wysokości 
366 247 złotych i zostały one przeznaczone na zwiększenie budżetu PUP. Budżet PUP w roku 
2006 wynosi 1 553 301 złotych, czyli mimo tego, że nie jest realizowany w tym roku program 
Leonardo Da Vinci, który zwiększał budżet o 265 000 złotych to i tak budżet PUP jest wyższy 
o niecałe 200 000 złotych. 
Radna Grażyna Łogin powiedziała, że pieniędzy jest za mało, ale pewne rzeczy muszą 
zostać opłacone, bo muszą funkcjonować i nie można dyrektorów pozostawić samych z tymi 
problemami, bo, w jaki sposób mają oni pozyskać środki poza budżetem na utrzymanie 
swoich jednostek. Radna dodała, że szukanie środków pozabudżetowych jest chyba zadaniem 
organu prowadzącego. G. Łogin nawiązując do uchwały na druku 11 powiedziała, że trwają 
również poszukiwania źródeł inwestycji ze środków zewnętrznych m.in. z programów Unii 
Europejskiej. Radna zapytała, kto to robi jak daleko są te prace zaawansowane i kto jest  
za to odpowiedzialny. 
Radny Józef Medyński powiedział, że komisja ma duży problem, bo jakby nie zagłosowała 
to i tak będzie źle, zawsze ktoś będzie czuł się skrzywdzony. Jeżeli komisja zagłosuje nad 
uchwałą to ruszą prace związane z Domem Dziecka i zapewnieni się dzieciom w nim 
znajdującym lepsze warunki bytowe. 
Radna Grażyna Łogin zapytała czy tylko taka była propozycja przesunięć środków i czyja  
to była propozycja. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że to byłą propozycja Zarządu.  
Po długich analizach w każdym dziale sprawdzano możliwości tych przesunięć. A. Nycz 
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dodał, że nie chciałby dramatyzować, ale na dzień dzisiejszy jest informacja,  
że od 15 kwietnia wydziały komunikacji będą zamiast 500 złotych za kartę pojazdu pobierały 
75 złotych a to oznacza, że w kwietniu pojawi się dramat cięcia kolejnych środków.  
To oznacza brak dochodów, które są w budżecie zaplanowane. Nie można było w żaden 
sposób przewidzieć, że Trybunał Konstytucyjny te środki zabierze. Dokładnie 
przeanalizowano złotówka po złotówce w każdym wydziale, który został tutaj wymieniony. 
Nie ma możliwości zabrania tych pieniędzy jeszcze od kogoś innego, bo to jest wszystko  
na krawędzi przeżycia. Również PUP jest na krawędzi przeżycia, ale to samo jest z oświatą, 
PCPR, Domami Dziecka. 
Radna Grażyna Łogin powiedziała, że rozumie, że ten wariant, który został przedstawiony 
Radzie do zaopiniowania i ustosunkowania się do powyższej uchwały jest jakby wariantem 
optymalnym w sytuacji, jaka jest. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że jest wariantem skrajnym. 
Przesunięcia służą zapłaceniu za dokumentację pierwszego etapu, ponieważ nic nie można 
zrobić, jeśli nie zostanie zapłacona dokumentacja, ponieważ nie jest ona własnością powiatu. 
Dopiero jak będzie własnością powiatu to wtedy można ruszyć do zdobywania środków, 
pozwolenia na budowę i wszystkich elementów, które są z tym związane. 
Radna Grażyna Łogin powiedziała, że w powyższym druku jest mowa o poszukiwaniu 
źródeł zewnętrznych, pozabudżetowych z programów unijnych. Radna zapytała czy jakieś 
działania zostały już w tym kierunku podjęte i kto jest za to odpowiedzialny i czego można  
w związku z tym oczekiwać jeszcze w tym roku. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że aby rozpocząć jakiekolwiek 
działania, jeśli chodzi o inne środki to trzeba mieć dokumentację. Nie można złożyć wniosku, 
jeżeli nie ma się dokumentacji. Właśnie projekt powyższej uchwały zabezpieczy środki  
na dokumentację. Jest w tej chwili Komponent Norweski. Jest powołany zespół, na którego 
czele stoi W. Gołąb, który szeroko traktuje tę sprawę. Żeby skorzystać z pomocy 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego trzeba  wyłożyć przynajmniej 250 tysięcy euro.  
SOS-W w Chojnie nie może być na pewno opłacony z tego mechanizmu, ponieważ są tam 
przede wszystkim roboty budowlane a on dot. przede wszystkim założeń ekologicznych.  
Nie ma na dzień dzisiejszy ogłoszonego Kontraktu Wojewódzkiego, ani Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jeżeli zostanie ogłoszony nabór - mając 
dokumentację natychmiast sięgniemy wszędzie gdzie tylko będzie to możliwe. Jedyną wiedzą 
na dzień dzisiejszy jest tylko to, że jest Mechanizm Norweski natomiast nie ma jak gdyby 
innych informacji, że UE jakieś dodatkowe środki uruchomi. 
Radna Grażyna Łogin zapytała czy jest szansa na relokację Domu Dziecka w Binowie  
do Chojny w tym roku kalendarzowym. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że taka szansa jest. Jeżeli 22 marca  
w dniu sesji zostanie zapłacona faktura za dokumentację to zostanie ogłoszony przetarg. 
Przetarg bardzo duży na kwotę ponad 60 000 euro. Robiąc w pierwszym etapie budynek  
po lewej stronie można zabezpieczyć go a wprowadzić dzieci np. do internatu u p. Ryss,  
na okres, do kiedy drugi budynek nie zostanie zmodernizowany. W Ośrodku w Chojnie 
zrobiona jest już kuchnia, więc dzieci mogą już w tej chwili korzystać z jedzenia. Powiat 
włożył już w to pół miliona złotych. Jest szansa, ale to jest tylko i wyłącznie szansa. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
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10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu 
inwestycyjnego (druk nr 11/XXXIV).  

 
Radny Ryszard Dragan zapytał, z czego powiat będzie spłacał kredyt, jeśli go zaciągnie. 
Skarbnik Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że § 3 uchwały mówi o źródłach spłaty 
kredytu. 
Radna Grażyna Łogin zapytała, o jakim mieniu jest mowa w uchwale i o jakich kwotach 
można mówić na dzień dzisiejszy. Radna zapytała czy były robione jakieś wstępne kalkulacje  
w kierunku spłaty kredytu. 
Skarbnik Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że nie wątpliwie realnym dochodem  
po relokacji Domu Dziecka z Binowa do Chojny będzie sprzedaż budynku Domu Dziecka w 
Binowie. Trudno jest na dzień dzisiejszy opracować, jakie będą realne źródła dochodów 
powiatu w okresie 5 lat. 
Radna Grażyna Łogin powiedziała, iż rozumie, że to są tylko możliwości, jakie można 
dodać. 
Radny Ryszard Laska powiedział, że jeżeli ktoś chce wziąć jakikolwiek kredyt musi 
przewidywać, z czego ten kredyt będzie spłacał. Radny dodał, iż wydaje mu się, że jeżeli 
Zarząd przedstawia projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu to powinien również 
przeprowadzić symulację, z czego będzie kredyt spłacany. Nie można napisać,  
że ze sprzedaży majątku tylko trzeba podać konkretnie kwotę ilość lat i ilość rat do spłacenia. 
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że propozycje spłaty kredytu są przedstawione  
w trzech punktach uchwały. Mówimy o uruchomieniu kredytu w kwocie do 4 milionów 
złotych a nie 4 miliony złotych.  Nie wiadomo jeszcze, jaki bank udzieliły takiego kredytu  
i na jakich warunkach. Ta uchwała pozwala na to, aby Zarząd mógł rozpocząć rozmowy  
z bankami i ogłosić przetarg. Banki powiedzą czy to, co powiat ma to wystarczy czy jest  
to za mało, aby zabezpieczyć kredyt. Na dzień dzisiejszy takiej wiedzy jeszcze nie ma. Musi 
zostać podjęta uchwała intencyjna, aby można było podjąć jakieś ruchy w tym kierunku. Bank 
na pewno będzie żądał zabezpieczenia kredytu.  
Radna Grażyna Łogin odpowiedziała, iż nie traktuje powyższej uchwały jako intencyjnej. 
Jest to uchwała do czegoś już zobowiązująca. Mowa jest o kwocie nie małej, dlatego jeżeli  
w uzasadnieniu jest zapisane, na co pieniądze mają zostać przeznaczone to tak samo powinno 
być również zapisane i bardziej rozbudowane źródło spłaty powyższego kredytu. 
Skarbnik Lilianna Ochmańska powiedział, że w poprzedniej kadencji zostały zaciągnięte 
kredyty inwestycyjne gdzie został odroczony termin spłaty tych kredytów, bo zaczęły  
one być spłacane w tej kadencji. Te kredyty w najbliższej perspektywie kilkuletniej zostaną 
spłacone, a są spłacane z dochodów własnych powiatu. Skarbnik dodała, że przy najbliższym 
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu radni dostaną zestawienie tabelaryczne spłaty 
kredytów inwestycyjnych, które zostały zaciągnięte w I kadencji na remonty i zakup 
nieruchomości. W momencie spłaty zaciągniętego kredytu w I kadencji na jego miejsce 
„wejdzie” powyższy kredyt.  
Radna Grażyna Łogin złożyła wniosek, aby w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego uzasadnienie, do § 3, który mówi o źródłach spłaty 
kredytu było rozbudowane szczegółowo.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek złożony przez radną Grażynę Łogin. 
 

Skarbnik Lilianna Ochmańska powiedziała, że dodatkowy materiał uzupełniający  
do powyższej uchwały zostanie radnym przedstawiony przed sesją Rady Powiatu. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
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Ad. 6. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Józef Medyński powiedział, że w planie Komisji na marzec zapisany jest 
wyjazd do DPS w Nowym Czarnowie. Przewodniczący zaproponował, aby ten wyjazd 
zamienić na wyjazd do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie, aby 
lepiej zapoznać się z sytuacją tegoż Ośrodka. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek Józefa Medyńskiego. 
 
Przewodniczący Józef Medyński powiedział, że komisja dostała materiał poglądowy  
dot. pana Kasjana. Przewodniczący poprosił o rozwinięcie tematu. 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że pan Kasjan jest jedną ze stron, która wyraziła 
gotowość do kupna nieruchomości – małej przychodni koło szpitala. W jednym  
z pomieszczeń prowadzi on usługi pralnicze. Ma podpisany kontrakt ze szpitalem i do tej pory 
tak funkcjonował. Na poprzednich sesjach podejmowane były uchwały dot. podziału  
tej nieruchomości, została wydzielona działka, która służy tej przychodni. Znajduje się tam  
NZOZ i cztery osoby  występowały dwukrotnie z wnioskiem, że również wyrażają gotowość 
kupna tej nieruchomości. Został przygotowany szacunek i podział tejże nieruchomości.  Pan 
Kasjan odpowiedział, że nie wyraża zgody na kupno tej nieruchomości, ponieważ  
nie ma gwarancji, że będzie miał zawarty kontrakt z NFZ, a bank nie chce dać tak dużego 
kredytu – nieruchomość kosztuje 130 tysięcy złotych. Pan Kasjan poprosił o rozłożenie 
płatności na raty. Ponieważ Zarząd nie pozwolił na rozłożenie na raty dla pozostałych 
zainteresowanych to tak samo nie może pozwolić na to panu Kasjanowi. Jednocześnie powiat 
nie ma żadnego interesu w tym żeby sprzedawać swoje nieruchomości w ratach. Pan Kasjan 
poprosił jeszcze o spotkanie z Zarządem w tej sprawie. Jest jeszcze taka możliwość, 
 aby przekazać dla szpitala tą nieruchomość w takim trybie jak przychodnię i szpital albo 
zawrze umowę dzierżawy z panem Kasjanem albo nie. 
 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 

Przewodniczący Komisji 

               Józef Medyński 

Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 


