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Protokół Nr 18/2004 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej 

w dniu 31 maja 2004 r.  
 
 

 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1410 i trwało do godz. 1630.  
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.  
W posiedzeniu udział wzięli: 
- Ewa De La Torre – Starosta Gryfiński,   
- Józef Ruciński – Wicestarosta,  
- Andrzej Bandurowski – p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie.  
 Obrady wspólnego posiedzenia komisji prowadzili Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ziętek oraz Przewodniczący Komisji 
Budżetowej Pan Józef Medyński. Pan Krzysztof Ziętek powitał wszystkich 
zebranych, stwierdził quorum i poinformował, że tematem posiedzenia będzie 
analiza materiałów sesyjnych na XV sesję Rady Powiatu.   

 
Ad. 2.  
W wyniku głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został 
przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3. 
Przewodniczący: czy są pytania do sprawozdania z prac Zarządu? 
Radny B. Paulski: jest tutaj polecenie dla p.o. dyrektora o czynne 
występowanie w postępowaniu kasacyjnym w charakterze strony od kasacji 
wniesionej przez wojewodę, wniesienie kasacji nie powoduje wstrzymania 
wykonalności wyroku, co w związku z tym zrobił p.o. dyrektora Andrzej 
Bandurowski, czy wystąpił do Komornika, żeby ściągnął od wojewody należne 
odsetki? Czy zabezpieczona została ta wierzytelność wykazem zobowiązań 
wobec pracowników, który to wykaz spowoduje, ze komornik nie zabierze tych 
środków? 
Wicestarosta J. Ruciński: nie jestem pewien, czy kasacja nie wstrzymuje 
wykonalności wyroku? Odpowie na to pytanie p. Bandurowski.    
Radny B. Paulski: w sprawozdaniu jest informacja, że Zarząd podpisał 
porozumienie z firmą „Merida” w sprawie wierzytelności SPZZOZ, a nie ma jej 
w wykazie firm, będących wierzycielami SPZZOZ. Ile jest jeszcze takich firm?     
Radny M. Racinowski: czym się miała zajmować firma „Proj-Futura”? Czego 
dotyczy ten projekt?  
Wicestarosta J. Ruciński: projekt dotyczy kolektorów słonecznych. Firma, 
który wygrała przetarg nie mieści się ciągle w terminach, występuje o jego 
prolongatę. Są kłopoty z tą firmą, skończył się mu termin umowny                     
i powinniśmy mu już naliczać karne odsetki.  
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Przewodniczący K. Ziętek: odnośnie ubezpieczenia budynków powiatu,  
powinien być jeden przetarg na ubezpieczenie całego majątku powiatu.  
Wicestarosta J. Ruciński: p. Bandurowski podnosił na posiedzeniu Zarządu, że 
nie ma takiego zadania w budżecie. Jednak każdy dyrektor jednostki powinien 
przewidzieć to w swoim budżecie. Jako powiat zatwierdzamy budżet                  
i powołujemy dyrektora, reszta decyzji należy do niego.   
 
Stanowisko Komisji Budżetowej do projektów uchwał na XV sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie: 
1) przekształcenia Szkoły Zasadniczej dla Dorosłych w Trzcińsku Zdroju 
funkcjonującej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda 
Kuleszy w Chojnie (druk nr 2/XV); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
2) utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego w Chojnie                
(druk nr 3/XV);   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
3) przekształcenia Technikum Zawodowego dla Dorosłych funkcjonującego               
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 4/XV);    

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
4) przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego          
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 5/XV);   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie za rok 
2003 (druk nr 6/XV);   
Przewodniczący K. Ziętek: strata szpitala jest znacznie większa, bo sumuje się 
te kwoty ze stratami z lat poprzednich.  
Wicestarosta J. Ruciński: p. dyrektor przedstawi informację pisemna na sesji.  
Radny B. Paulski: na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej wnioskowałem     
o odwołanie p. dyrektor Turkiewicz, w związku z tym, że nie płaciła składek 
ZUS za pracowników oraz podatku dochodowego.    

Komisja przyjęła większością głosów (przy 3 za, 2 wstrzymujących się) 
przedstawiony projekt uchwały.  
Przewodniczący K. Ziętek: proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie radnego 
B. Paulskiego w sprawie SPZZOZ.  
Radny B. Paulski: nie ma w wykazie wierzycieli SPZZOZ firmy „Merida”, ile 
jest jeszcze takich firm? 
A. Bandurowski: faktycznie nie ma tej firmy w wykazie, zgłaszają się również 
następne, co najmniej dwie.  
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Radny B. Paulski: czy p. dyrektor jest przygotowany, żeby przekazać 
wojewodzie informację, że jest dłużny poszczególnym pracownikom określone 
kwoty.  
A. Bandurowski: Komornik już niestety to zrobił, złożyliśmy już skargę na 
czynności Komornika.  
Radny B. Paulski: Kasy są skarżone przez dyrektorów szpitali, ze przekazali 
środki finansowe Komornikowi, a nie jednostce mimo, że mieli informacje, że 
są określone osoby – pracownicy, które maja roszczenia.       
Starosta E. De La Torre: jedyne co możemy zrobić, to pertraktować z 
Komornikiem odnośnie tych kwot, które pobiera za egzekucję. Działanie na 
niekorzyść jednego z wierzycieli powoduje, że może on złożyć zawiadomienie   
o popełnieniu przestępstwa.  
 
6) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Psychiatrycznego 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Nowym Czarnowie za rok 2003                 
(druk nr 7/XV);   

Komisja przyjęła większością głosów (przy 4 za, 1 wstrzymującym się) 
przedstawiony projekt uchwały.  
  
7) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2003 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno   
– Opiekuńczy i Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie (druk nr 8/XV);    
Radny B. Paulski: czy te zakłady opieki zdrowotnej dostawały od nas jakie 
środki finansowe? 
Starosta E. De La Torre: nie, jedyny ich problem, to opóźniony przepływ 
środków z Narodowego Funduszu Zdrowia.   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8) zmian uchwały Nr XII/120/2003 Rady powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 
2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok    
(druk nr 9/XV);  
Starosta E. De La Torre: jest tu ujęta różnica miedzy 7% a 22%. Ministerstwo 
Finansów unika odpowiedzi na pytanie jak rozpatrywać zmiany podatku VAT.  
Radny B. Paulski: dlaczego były brane pod uwagę kwoty netto przy środkach z 
Sapardu? 
Starosta E. De La Torre: na dzień przeprowadzania procedury przetargowej 
Vat wynosił 7% i ta stawka obowiązuje dla Sapardu. Jednak w momencie 
wystawiania faktury wykonawca musi naliczyć 22% Vat. Staraliśmy się o 
pozyskanie środków na wkład własny do tej inwestycji. Złożyliśmy wniosek o 
środki na ten cel z rezerwy państwowej. Jeżeli się to uda, to być może z budżetu 
powiatu nie dołożymy do niej ani złotówki.      
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Komisja przyjęła większością głosów (przy 4 za, 1 wstrzymującym się) 
przedstawiony projekt uchwały.  
 
9) zmiany uchwały Nr XXV/285/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia               
26 września 2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu (druk nr 10/XV);   
Starosta E. De La Torre: istnieje konieczność przewalutowania kredytu 
zaciągniętego w EURO w poprzedniej kadencji. Istnieje tutaj taki pogląd, że 
jeżeli się jest samorządem należy zaciągać kredyty w tej walucie, w jakiej 
dostaje się dotacje i subwencje.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
10) zmian uchwały nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia        
2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok                     
(druk nr 11/XV);  
Przewodniczący K. Ziętek: czy nie powinna tu być zmiana uchwaly dotycząca 
zaciągania zobowiązania na sfinansowanie inwestycji?  
Starosta E. De La Torre: upoważniamy Zarząd do zaciągania zobowiązań na 
1.000.000 zł już na stałe.  
Przewodniczący K. Ziętek: wcześniej była jednak mowa o tym, ze p. Dziok 
wyasygnuje te środki od siebie.   
Starosta E. De La Torre: następuje zejście płatności kilku zobowiązań w 
jednym terminie. Być może będziemy musieli wziąć ten kredyt, ale 
niekoniecznie, bo być może dostaniemy środki z rezerwy budżetowej, albo z 
Sapardu. Jest to przyzwolenie Rady na zaciągnięcie kredytu w ramach rachunku 
bieżącego, który musi być spłacony do końca roku budżetowego.  

Komisja przyjęła większością głosów (przy 4 za, 1 wstrzymującym się) 
przedstawiony projekt uchwały.  
 
11) zaciągnięcia kredytu bankowego (druk nr 12/XV);  
Przewodniczący K. Ziętek: czy nie mamy pokrycia w budżecie na kwotę 
2.642,062 zł?  
Starosta E. De La Torre: jest ta kwota zaplanowana w budżecie powiatu na 
2004 r.  
Radny B. Paulski: czy jest ona w nim już ujęta?  
Starosta E. De La Torre: tak jest ta kwota ujęta w treści uchwały budżetowej, 
gdzie jest napisane, że deficyt budżetowy zostanie sfinansowany kredytem na tę 
właśnie kwotę.  

Komisja przyjęła większością głosów (przy 4 za, 1 wstrzymującym się) 
przedstawiony projekt uchwały.  
 
12) rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 
14/XV);  
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Komisja przyjęła większością głosów (przy 4 za, 1 wstrzymującym się)  
przedstawiony projekt uchwały.  
 
13) włączenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie szkół i placówek 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie                
(druk nr 15/XV); 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
   
14) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie 
(druk nr 16/XV); 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
15) ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z 
opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, do czasu ukończenia szkoły,           
w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności (druk nr 17/XV);  
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
Ad. 4.  
Radny B. Paulski: pisze się wszędzie, że DPS będą w całości „na garnuszku” 
samorządu. Czy powiat robi coś w tej kwestii?  
Starosta E. De La Torre: obecnie tylko nowi pensjonariusze będą w DPS na 
nowych zasadach, natomiast na tych wcześniej przyjętych nadal będziemy 
dostawać subwencję. Pojawiają się już pierwsze skierowania z gmin, domy 
pomocy społecznej starają się o pensjonariuszy. Nie zamierzamy tkwić w tym 
stanie. W czerwcu wchodzi w życie ustawa o organizacjach pożytku 
publicznego. Organizacje pożytku publicznego maja dochody z różnych źródeł: 
1% od przyjaciół, którzy wpłacą procent od swojego dochodu na ten cel; mogą 
osiągać dochody z usług.  
Wicestarosta J. Ruciński: na ten rok dostaliśmy o 1 mln mniej od wojewody 
na  ten cel. Już wpłynął wniosek z fundacji na bazie EJF, która chce przejąć 
DPS Nowe Czarnowo i DPS Moryń. Jest też inicjatywa ze strony sióstr 
Samarytanek, które złożą ofertę odnośnie DPS Moryń.     
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  
 
             Przewodniczący Komisji  
 
            Krzysztof Ziętek  
 
 


