
 1

PROTOKÓŁ NR 7/2007 
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ 

z dnia 06.07.2007 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.45. W posiedzeniu udział wzięło  
6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Budżetowej Rafał Mucha. Głównym punktem 
posiedzenia było wyrażenie opinii w sprawie umorzenia należności jednostki organizacyjnej 
Powiatu Gryfińskiego. 
 
Porządek obrad 7 posiedzenia Komisji Budżetowej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
3. Wyrażenie opinii w sprawie umorzenia należności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Chojnie za olej opałowy, używany do ogrzewania szkoły i energię elektryczną. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha przedstawił wniosek dot. umorzenia należności  
w wysokości należności głównej 40 472,26 zł wraz z odsetkami, czyli łącznej kwoty  
44 228,52 zł Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie za olej opałowy, używany  
o ogrzewania szkoły i energię elektryczną (zał. nr 3). Przewodniczący poprosił o wyrażenie 
opinii.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że we wniosku dyrektor jednostki wnosi o umorzenie 
należności lub pilne zwiększenie budżetu szkoły w zakresie wydatków rzeczowych. Zwrócił 
uwagę na fakt, że odchodzi się od zasady prowadzenia szkół na zasadzie gospodarki rynkowej - 
tyle ilu uczniów - tyle wpływa z subwencji oświatowej na prowadzenie szkoły. Radny dodał,  
że jest za odciążeniem tej szkoły, ale jednocześnie należy zastanowić się jak zapobiec kolejnym 
takim sytuacjom.   
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że należałoby spotkać się z Zarządem 
Powiatu w celu omówienia tematyki zaradzenia problemowi dot. umarzania należności 
jednostkom organizacyjnym Powiatu Gryfińskiego. 
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, że wysokie koszty ogrzewania, mimo remontu kotłowni, 
związane są z przestarzałymi grzejnikami oraz rurami, które są silnie zakamienione. Dodatkowe 
koszty generowane były z powodu mieszkania znajdującego się przy sali gimnastycznej, przez 
co grzanie szkoły trwało przez 7 dni w tygodniu.  
 
Radny Adam Nycz dodał, że w związku z kolejnym umorzeniem należności należy liczyć się 
ze zmniejszeniem dochodu budżetu powiatu, w szczególności Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie. 
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, że w związku z omówieniem tematu umorzeń należności 
z Zarządem Powiatu, Radny poprosiłby o przygotowanie informacji na temat kosztu 
wyprodukowania 1 KW ciepła w kotłowniach w różnych obiektach.  
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że chodzi o kilowatogodzinę (kWh) jednostkę pracy, energii 
oraz ciepła.  
 
Radny Bolesław Paulski dodał, że należy sprawdzić zasadność naliczania odsetek  
od należności własnym jednostkom. 
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Radny Adam Nycz dodał, że środki PFOŚiGW i innych funduszy celowych od kolejnych lat 
wejdą w skład budżetu powiatu, co będzie miało wpływ na ilość wykonywanych remontów  
w jednostkach organizacyjnych.  
 
Radny Józef Medyński stwierdził, że przekroczenie budżetu związane jest ze wzrostem cen 
oleju opałowego. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha poprosił o przegłosowanie opinii do w/w wniosku. 
 
Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie umorzenia  
w całości należności ZSP Nr 1 w Chojnie za olej opałowy, używany do ogrzewania szkoły  
i energię elektryczną w wysokości 44 228,52 złotych. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha zaproponował, aby na kolejnym posiedzeniu Komisji 
omówić sytuację budżetów jednostek oświatowych powiatu ze szczególnym uwzględnieniem 
płatności z tytułu oleju opałowego i energii elektrycznej, zaprosić Zarząd Powiatu  
w Gryfinie w celu omówienia sytuacji i ewentualnych sposobów rozwiązania problemu 
umorzeń należności. 
 
Radny Józef Medyński dodał, że rozszerzyłby informację o rozeznanie, jaki jest nabór uczniów  
w każdej szkole, co również będzie miało wpływ na wielkość środków, jakimi będą 
dysponowały szkoły.  
 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Piotr Waydyk w związku z wyjazdowym posiedzeniem Komisji Gospodarki 
przedstawił informację dot. stanu technicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Chojnie. Stan techniczny tego budynku oraz jego potrzeby remontowe  
są ogromne, a najważniejsze to sprawdzenie instalacji odgromowej oraz działalności dwóch 
nowych kotłów. Jednocześnie poinformował, że powyższą informację przekazał Zarządowi 
Powiatu. 
 
Informacja dla Zarządu Powiatu w Gryfinie: 
Komisja Budżetowa przekazuje niepokojącą informację otrzymaną od Przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Pana Piotra Waydyka z prośbą o sprawdzenie niewłaściwie wykonanej 
instalacji odgromowej na budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie. 
 
Wniosek Komisji Budżetowej Nr BRZ.0053-16/2007 z dnia 06 lipca 2007 r. złożony przez 
Radnego Adama Nycza 
 
Prośba o przedstawienie informacji dot. stanu realizacji termomodernizacji budynku Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 
 
Posiedzenie zakończono. 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji  
 
 Rafał Mucha 
 


