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PROTOKÓŁ nr 1/2007 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 23 stycznia 2007 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało, do godz. 18.00.  W posiedzeniu wzięło udział 
5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska oraz zaproszeni 
goście. Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Rafał Mucha. 
Porządek obrad 1 posiedzenia komisji został przyjęty bez zmian (zał. nr 2). Głównym 
punktem posiedzenia było spotkanie z Przedstawicielami ZNP O/ Gryfino, wydanie opinii  
w sprawie umorzeń  zaległości dzieci przebywających w Rodzinach Zastępczych i DPS  
w Nowym Czarnowie oraz zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał  
na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 3. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego (druk nr 2/IV). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w składzie 
osobowym komisji Rady (druk nr 3/IV). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów  
i utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Widuchowa (druk nr 4/IV). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów  
i utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Banie (druk nr 5/IV). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów  
i utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Stare Czarnowo (druk  
nr 6/IV).  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów  
i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Trzcińsko Zdrój (druk 
nr 7/IV).  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 
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zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów  
i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Cedynia (druk  
nr 8/IV). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów  
i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Gryfino (druk  
nr 9/IV).  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów  
i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Moryń (druk  
nr 10/IV). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów  
i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Chojna (druk  
nr 11/IV). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów  
i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Mieszkowice (druk  
nr 12/IV). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 13/IV). 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Lucyna Krzemińska powiedziała, 
że powyższe zestawienie zostało przygotowane na podstawie wniosków, które zgodnie  
z zasadami zastałe złożone do dnia 30 września 2006 r.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że w stosunku do ubiegłego roku planowana była 
termomodernizacja stropodachu budynku ZSP Nr 1 w Chojnie. W związku z powyższym 
Radny zapytał czy to zadanie jest ujęte w powyższym zestawieniu. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że nie.  
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy wpłynął wniosek dot. remontu dachu budynku ZSP Nr 1  
w Chojnie. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że taki wniosek wpłynął, natomiast ze względu na małe środki finansowe nie 
został on ujęty w planie. 
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Radny Adam Nycz powiedział, że jego zdaniem istnieje możliwość wykonania 
termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie za niewielką 
kwotę przy pomocy Powiatowego Urzędu Pracy. Adam Nycz dodał, że w związku  
z powyższym można by zaoszczędzić na tym zadaniu 70.000. zł i tę kwotę przeznaczyć  
na dokończenie inwestycji związanej z remontem dachu w ZSP Nr 1 w Chojnie. 
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, że jego zdaniem do w/w projektu zestawienia powinno 
zostać wpisane zadanie, które miało być zrealizowane w 2006 r. i na które były przeznaczone 
środki finansowe, natomiast zostało ono przełożone w czasie do realizacji na 2007 r.  
tj. zadanie pn. „Docieplenie i pokrycie dachu na budynku szkoły – termomodernizacja 
jednostki powiatowej ZSP Nr 1 Chojna”.    
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha w imieniu członków komisji złożył wniosek,  
aby w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. w pkt 4.5 na zadanie „Poprawa systemów 
odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych –ul. Mieszka I Gryfino” 
przeznaczyć kwotę 88.500 złotych a pozostałą kwotę z tego zadania przeznaczyć na trzy 
zadania niezrealizowane w 2006 r. tj: 
- „Wymiana stolarki okiennej – termomodernizacja jednostki powiatowej SPZOZ ZP-OiO-L 
ul. Niepodległości 39 Gryfino” – kwota 18.000 zł; 
- Wymiana stolarki okiennej – termomodernizacja jednostki powiatowej budynek mieszkalny 
ul. Niepodległości 39 Gryfino” – kwota 3.500 zł; 
- „Ocieplenie i pokrycie dachu na budynku szkoły – termomodernizacja jednostki powiatowej 
ZSP Nr 1 Chojna” – kwota 190.000 zł. 
 

Komisja z powyższą zmianą przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego na okres przekraczający 3 lata (druk nr 14/IV). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu 

Powiatu na rok 2007 dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk  
nr 15/IV). 

 
Radny Bolesław Paulski powiedział, że w jego przekonaniu dotowanie działalności bieżącej 
SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie jest niezgodne z prawem. Dodał, że jego zdaniem Zarząd 
Powiatu powinien się zastanowić nad tym czy jest sens dalszego funkcjonowania tegoż 
Zakładu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że może warto byłoby zadanie 
Likwidatora zakładu, jakim jest SPZZOZ w Gryfinie przekazać do prowadzenia kancelarii 
prawnej. Dodał, że takie rozwiązanie będzie przedmiotem obrad Zarządu Powiatu  
w najbliższym czasie. 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
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15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 16/IV). 

 
Skarbnik Lilianna Ochmańska powiedziała, że powyższy projekt uchwały ws. zmian  
w budżecie Powiatu Gryfińskiego  dot. dwóch kwot. Pierwsza z nich w wysokości 218.457 zł. 
wynika z realizacji umowy trójstronnej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim Inspektoratem 
Ochrony Środowiska w Szczecinie i dot. realizacji zadania pn. „Badanie wód Odry i jej 
dopływów oraz zanieczyszczeń powietrza w Powiecie Gryfińskim”. Druga kwota  
dot. zwiększenia planu dochodów o 1.500. zł, w związku z otrzymaną od PKO BP darowizną 
z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych dla Domu Dziecka w Binowie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 17/IV). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka wprowadziła zmiany do powyższego projektu 
uchwały w: 
 
§ 49 pkt 1  lit. m 
opracowywanie projektów pełnomocnictw oraz upoważnień Starosty do wydawania decyzji 
administracyjnych dla Wicestarosty, poszczególnych członków Zarządu, pracowników 
Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży, kierowników jednostek organizacyjnych 
Powiatu i prowadzenie ewidencji. 

§ 50 pkt 1 -dodano lit. a) opracowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami.  

§ 52 pkt 7 - wykreślono lit. f) 

§ 53 pkt 1 lit.m) przyjmowanie wniosków i rejestracja dzienników budowy, 

§ 54 pkt 2 - wykreślono lit. f) 

§ 67 pkt 2 - wykreślamy lit. b) 

§ 88 pkt 2 - lit. d) uzyskiwania w miarę możliwości, we własnym zakresie określonych 
dokumentów, potwierdzeń, niezbędnych do załatwienia spraw, a będących w posiadaniu 
innych urzędów lub instytucji z wyłączeniem przepisów szczególnych. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jedną ze zmian w Regulaminie 
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie jest powołanie Wydziału Drogownictwa, 
czego konsekwencją będzie likwidacja Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie. Zostanie 
również zlikwidowany Wydział Promocji, który zostanie połączony z Wydziałem Organizacji 
i Spraw Obywatelskich, natomiast Referat Zdrowia zostanie włączony do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami, który zmieni nazwę na Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego. Powyższe zmiany związane są z przyjętym 
programem naprawczym finansów powiatu. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że wg niego w Schemacie Struktury 
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Organizacyjnej Starostwa Powiatowego powinien znaleźć się PZD –w likwidacji do czasu 
utworzenia Wydziału Drogownictwa. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że taka zmiana zostanie wniesiona  
w formie autopoprawki Zarządu Powiatu na sesji Rady Powiatu. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha zwracając się do Starosty powiedział, że idąc  
w kierunku zmniejszania kosztów administracji prosiłby, aby np. przy odejściu danej osoby  
na emeryturę w Urzędzie na jej miejsce, jeżeli będzie taka możliwość powołana została osoba 
z odpowiednimi kwalifikacjami np. z likwidowanej jednostki powiatowej a nie zatrudniana  
z zewnątrz. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tak będzie. 
 

Komisja z powyższymi zmianami przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2007 r. (druk  
nr 18/IV). 

Komisja nie zajęła stanowiska do przedstawionego projektu uchwały. 
18. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Gryfińskiego w 2006 r. (druk nr 19/IV). 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz powiedział,  
że w Powiecie Gryfińskim  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego, działa 
na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym. Starosta Gryfiński raz w roku składa 
Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności w/w komisji. Naczelnik dodał, że sprawozdanie 
to zostaje umieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
Przewodniczącym komisji jest Starosta z mocy ustawy, natomiast jej członkami  
są przedstawiciele Starosty jak również przedstawiciele Rady Powiatu oraz przedstawiciele 
Komendanta Powiatowego Policji. Tematami posiedzeń są propozycje członków komisji.  
 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
 i Porządku Publicznego w 2006 r. 

 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że do materiałów sesyjnych doszły 
dodatkowo dwa projekty uchwał. 
 

19. Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania statutu Starostwu 
Powiatowemu w Gryfinie”. 

 
Radna Barbara Rawecka powiedziała, że zmian w statucie dokonuje się w związku  
ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

20. Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Skarbnika 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 21/IV). 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
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Ad. 4. 
 
Wyrażenie opinii w sprawie umorzenia zaległych opłat za pobyt trójki dzieci  
w Rodzinach Zastępczych oraz jednego dziecka w Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie – wnioski stanowią zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 

 
Komisja po zapoznaniu się z w/w wnioskami postanowiła jednogłośnie zaopiniować 

pozytywnie umorzenie  w całości zaległości w/w zobowiązanych. 
 

Ad. 5. 
 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Informacja ZNP n/t sytuacji materialnej pracowników administracji, obsługi 
zatrudnionych w Domach Dziecka. 
 
Przewodnicząca ZNP O/Gryfino Pani Elżbieta Tomaszczyk powiedziała, że w 1999 r. 
Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę w o wartości jednego punktu od 1.80 do 4.00 zł. 
oraz najniższe wynagrodzenie w pierwszej kategorii zaszeregowania od 380 do 650 zł. Do 
dnia dzisiejszego powyższa uchwała nie została zmieniona w związku, z czym najniższe 
pobory są właśnie w dwóch Domach Dziecka na terenie powiatu. Elżbieta Tomaszczyk 
powiedziała również, że w 2006 r. została podjęta uchwała Rady Powiatu o wartości jednego 
punktu w wysokości 5.00 zł i najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii 
zaszeregowania tj. 700 zł dla pracowników szkół ponagimnazjalnych, natomiast pracownicy 
Domów Dziecka w tej grupie zawodowej zostali na takim samym poziomie wynagrodzenia.  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha zapytał, czy jest stanowisko Zarządu w tej sprawie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że Zarząd zajmie stanowisko  
w powyższej sprawie po otrzymani kompletu niezbędnych dokumentów, które w chwili 
obecnej są w trakcie przygotowywania. 
 
Przewodnicząca ZNP O/Gryfino Pani Elżbieta Tomaszczyk powiedziała, że od stycznia 
2006 r. dyrektorzy domów dziecka nie mają podstaw prawnych, według których mogą 
tworzyć tabele wynagrodzeń pracowników, dlatego że dwukrotnie zostały uchylone uchwały 
w tej sprawie ze względu na to, że w jednej z nich w ogóle nie zostały zapisane domy 
dziecka. 
 
Przedstawiciel ZNP O/Gryfino Pan Bolesław Sikora powiedział, że ponieważ powyższa 
sprawa ma tzw. zaszłości a obecna Rada Powiatu jest nowo wybrana to prosiłby, aby Komisja 
wytypowała jedną osobę, która zechciałaby z przedstawicielami ZNP się spotkać  
i szczegółowiej na powyższy temat porozmawiać. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że on chętnie się spotka  
z przedstawicielami ZNP i jeżeli Zarząd przygotuje odpowiedni materiał w tej sprawie  
to skontaktuje się z Panią Elżbietą Tomaszczyk w celu umówienia spotkania . 
 

Posiedzenie komisji opuścili przedstawiciele ZNP Pani Elżbieta Tomaszczyk  
oraz Pan Bolesław Sikora 
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Radny Adam Nycz zapytał czy jest planowane umiejscowienie hotelu w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nic mu na ten temat nie wiadomo. 
   
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 
 
       Przewodniczący Komisji Budżetowej 
 
                 Rafał Mucha 
 
 
 
 


