
Protokół nr 2/2007 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 27 lutego 2007 r. 
 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 18.00. W posiedzeniu udział wzięło  
6 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1) oraz Wicestarosta Jerzy Miler i Główny 
Kontroler Edyta Szturo. Posiedzenie otworzył i po stwierdzeniu quorum obrady prowadził 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha. Porządek obrad 2 posiedzenia Komisji Budżetowej 
został przyjęty ze zmianami i stanowi zał. nr 2. Przyjęto jednogłośnie protokół  
z 1 posiedzenia Komisji Budżetowej, który stanowi zał. nr 3. Głównym punktem posiedzenia 
było omówienie wniosku w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych  
przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, wniosku w sprawie umorzenia 
należności ZSP Nr 1 w Chojnie za olej opałowy używany do ogrzewania i energię elektryczną  
oraz analiza materiałów na V sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
 
Ad.4 
Wniosek w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gryfinie. 
 
Główny Kontroler Edyta Szturo powiedziała, że przeprowadziła kontrolę w dniach 28-29 
grudnia 2006 roku Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie. Dodała, iż miało to związek  
z pismami, które Pani Dyrektor wystosowała do Zarządu Powiatu, w których prosiła  
o zwiększenie planu finansowego jednostki z powodu braku środków finansowych  
na zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u. Z przeprowadzonej kontroli 
sporządzono protokół, z którego wynika, że w roku 2006 nieterminowo odprowadzano 
składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, ubezpieczenie zdrowotne i podatek 
dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego. Edyta Szturo dodała, że sporządziła 
projekt zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał komu ma być postawiony zarzut - dyrekcji czy 
Zarządowi Powiatu.  
 
Główny Kontroler Edyta Szturo odpowiedziała, że w projekcie zawiadomienia  
dot. naruszenia dyscypliny finansów publicznych wskazano Panią dyrektor jako osobę 
odpowiedzialną w związku z faktem, iż kierownictwo jednostki odpowiedzialne jest za całą 
gospodarkę finansową. Przedstawiła wyliczenia, z których wynikało, że potrzeby były 
większe niż środki, którymi jednostka dysponowała, aby Rzecznik dyscypliny finansów 
publicznych zobaczył w jakiej sytuacji znalazła się ta jednostka. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że kierownik jednostki w swoim budżecie nie musi kierować 
się budżetem Powiatu, tylko planem budżetowym, który jest do jego dyspozycji.  
 
Radny Rafał Mucha zapytał o to, co można zrobić aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości? 
 
Główny Kontroler Edyta Szturo powiedziała, że gdy przychodziły środki ze Starostwa  
w pierwszej kolejności zostały odprowadzone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
 



Radny Adam Nycz powiedział, że powinno się zwiększać liczbę uczniów w każdej szkole 
ponieważ, za każdego ucznia otrzymywane są pieniądze w zależności od szkoły. Dodał,  
że od ubiegłego roku jest 9 razy więcej środków na szkołę specjalną i w jego przekonaniu  
w tym roku szkoła powinna sobie poradzić. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, czy jest obowiązkowe tworzenie Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Dodał, że w przedsiębiorstwach państwowych, w spółkach, 
spółdzielniach w sytuacji, w której nie można było ze względów finansowych odprowadzać 
pieniędzy, w porozumieniu ze związkami zawodowymi zawieszono tworzenie odpisów  
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
 
Radny Sławomir Terebecki powiedział, że to wynika z praw pracowniczych, Karty 
Nauczyciela. Dodał, że nauczyciele nie zgodzą się na zlikwidowanie Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych.  
 
Wniosek Komisji Budżetowej Nr BRZ.0053-4/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. 
 
Prośba o podanie podstawy prawnej Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych  
w poszczególnych jednostkach oświatowych. Czy istnieje ustawowy obowiązek naliczania 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?  
 

Po przeanalizowaniu wniosku w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Komisja Budżetowa przyjęła wniosek 
do wiadomości. 

 
Ad.5 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy  
    na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (druk nr 2/V). 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Komisji ... (druk  
nr  3/V). 

 
Komisja nie zajęła stanowiska do przedstawionego projektu uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji   
    Rady Powiatu w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 4/V). 
 

Komisja nie zajęła stanowiska do przedstawionego projektu uchwały. 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
    Powiatu w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 5/V). 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Skarbnika Powiatu 
    Gryfińskiego (druk nr 6/V). 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 



 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Rady Społecznej  

działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7a/V). 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Rady Społecznej 

działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie (druk nr 8a/V). 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Rady Społecznej 

działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie (druk nr 9a/V). 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
9.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia 

Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (druk nr 10/V). 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod 
nazwą Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie (druk nr 11/V). 

 
Radny Adam Nycz powiedział, że nie były prowadzone rozmowy na tym etapie z gminami  
i ma on duże wątpliwości dotyczące zakresu wykonania zadań Powiatowego Zarządu Dróg 
przez gminy. 
 
Radny Rafał Mucha zapytał jaki jest plan zatrudnienia dotyczący osób z tej jednostki oraz  
ile osób z PZD będzie pracowało w Wydziale Drogownictwa i jaka jest propozycja  
dla pozostałych osób. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler powiedział, że w Wydziale Drogownictwa będzie pracowało 
około 4-6 osób z PZD i dodał, że na bieżący moment nie ma propozycji dla pozostałych osób. 
 
Radny Adam Nycz zapytał Radnego Rafała Muchę czy były prowadzone rozmowy odnośnie 
zatrudnienia pracowników w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Gryfinie. 
 
Radny Rafał Mucha odpowiedział, że nie było pytania czy istnieją miejsca  
pracy w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych dla zwalnianych  pracowników   PZD. 
 

Komisja większością głosów przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
 
 



11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński  
na 2007 r. (druk nr 12/V). 

 
Wicestarosta Jerzy Miler powiedział, że regulamin został uzgodniony z przedstawicielami 
związków zawodowych w dniu 25 stycznia 2007 r. Dodał, że zwiększono kwotę dodatku  
dla wychowawców klas z 60 zł na 80 zł oraz, że w §1 regulaminu poprawiono w punkcie  
5 zapis przy uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka i słuchacza oraz w punkcie  
dziewiątym dziennik ustaw z 2005 roku. 
 
Radny Jan Gładkow odniósł się do zapisu w rozdziale 5 regulaminu, dotyczącego godzin 
ponadwymiarowych, których nauczyciel nie mógł zrealizować z przyczyn, leżących  
po stronie pracodawcy -  zawieszenie zajęć z powodu epidemii,  mrozów i klęsk 
żywiołowych. 
  

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia trybu udzielania  

  i rozliczania przez Powiat Gryfiński dotacji niepublicznym szkołom (druk nr 13/V). 
 
Wicestarosta Jerzy Miler powiedział, że w §1 dodano punkt, który mówi o tym,  
że z budżetu Powiatu Gryfińskiego dotacje mogą otrzymać niepubliczne szkoły 
nieposiadające uprawnień szkoły publicznej. Dodał, że doszła nowa szkoła Kolegium 
Kosmetyczne, która nie posiada uprawnień szkoły publicznej. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

 z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2006 (druk nr 14/V). 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 15/V). 

 
Komisja po omówieniu projektu uchwały, z powodu niewystarczającej ilości informacji m.in. 
dotyczących sposobu przeznaczenia terenów, wycen wartości działek , studium wykonalności 
oraz planu zagospodarowania przestrzennego terenu nie zajęła stanowiska  
do przedstawionego projektu uchwały.  
 
 
15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

finansowego na dzień zakończenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 16/V). 

 
Komisja nie zajęła stanowiska do przedstawionego projekt uchwały. 

 



16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 17/V). 

 
Wicestarosta Jerzy Miler powiedział, że druk będzie wycofany ze względu na liczne 
poprawki. 

nie głosowano 
 
17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 18/V). 
 
Wicestarosta Jerzy Miler powiedział, że jest zmiana w §3, że przy zapisie przy 10% jest 
dopisane lub Przewodniczącym Rady Powiatu, a przy 100% z wyłączeniem 
Przewodniczącego Rady. Dodał, że zmiana ta jest związana z tym, że Przewodniczący Rady 
nie jest członkiem Zarządu ani Komisji.  
 

Komisja większością głosów odrzuciła przedstawiony projekt uchwały. 
 
18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr II/31/2006 Rady  

Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu  
Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 (druk nr 19/V). 

 
Wicestarosta Jerzy Miler powiedział, że w projekcie zmieniono zapis nagłówka  
na „w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr II/31/2006…” 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr II/31/2006 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 (druk nr 20/V). 

 
Komisja większością  głosów przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 21/V). 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 22/V). 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ad.6 
Wniosek w sprawie umorzenia należności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie za olej opałowy, używany do ogrzewania szkoły i energię elektryczną.  
 
Radny Rafał Mucha odczytał informację, że stan zadłużenia na 31.12.2006 r. wynosił 
72.133,91 zł, a na dzień 12.02.2007 r. 72.699,18 zł. Dodał, że dodano kwotę z tytułu opłat za 
energię elektryczną – faktura z 12 stycznia br. 261,39 zł  oraz faktura za energię elektryczną  
z 9 lutego br. w kwocie 303,88 zł.  
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał z czego wynika dług. 
 
Radny Adam Nycz odpowiedział, że spowodowany jest rzeczywistymi kosztami utrzymania  
1 ucznia, które znacznie przekraczają koszty otrzymywanej subwencji. 
 
Radny Bolesław Paulski i Radny Adam Nycz zwrócili się do Przewodniczącego Rafała 
Muchy o uznanie wniosku i umorzenie w całości w/w należności.  
   

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie umorzenia  
w całości należności ZSP Nr 1 w Chojnie za olej opałowy, używany do ogrzewania i energię 
elektryczną. 
 
Ad.7 
Plan pracy Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Gryfinie na rok 2007. 
 
Radny Rafał Mucha przedstawił projekt Planu Pracy Komisji Budżetowej Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2007 rok. Plan pracy został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4  
do niniejszego protokołu. 
 
Ad.8 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 
 
Radny Rafał Mucha odczytał pismo Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej 
Jerzego Grygierzeca nawiązujące do odpowiedzi na interpelacje Nr 2/II/2006 w sprawie 
zmniejszenia liczby urzędów skarbowych w skali całego kraju (zał. nr 5).  
 
Posiedzenie zakończono. 
Protokół sporządził: 
Radosław Kaliński 

 
 
 
Przewodniczący Komisji 

 
Rafał Mucha 


