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PROTOKÓŁ nr 27/09 

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUD śETOWEWJ  
w dniu 23 marca 2009 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do godz. 15.45 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1), a takŜe: Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, 
Zastępca Głównego Księgowego Janina Niwa, Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie 
Roman Michalski. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Rafał Mucha. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty 
jednogłośnie ze zmianą. Z porządku obrad został zdjęty punkt 3. Pozostałe punkty uległy 
zmianie numeracji. Głównym punktem posiedzenia było zapoznanie się z informacją Zarządu 
Powiatu na temat wykonania Programu Naprawczego Finansów Powiatu Gryfińskiego za rok 
2008, analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXVIII sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie oraz analiza trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej na następny 
rok budŜetowy – propozycje zmian. 
 
Ad.3Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu na temat wykonania Programu 

Naprawczego Finansów Powiatu Gryfińskiego za rok 2008. 
 
Zastępca Głównego Księgowego Janina Niwa powiedziała, Ŝe niniejsza informacja  
(zał. nr 3) obejmuje podsumowanie wszystkich działań Zarządu Powiatu w Gryfinie 
wynikających z uchwały nr 518/XXXIX/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
11 października 2006 r. w sprawie postępowania naprawczego – wdroŜenia reformy finansów 
publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją SPZZOZ w Gryfinie. PrzedłoŜony 
materiał zawiera informacje opisujące zrealizowane działania, przedsięwzięcia  
oraz przedstawia osiągnięty efekt rzeczowy lub finansowy.  
 
Komisja ustaliła, Ŝe w razie pojawienia się jakikolwiek pytań nasuwających się po zapoznaniu 

z  niniejszą informacją poprosi na kolejne posiedzenie Zastępcę Głównego Księgowego 
Janinę Niwa w celu udzielenia na nie odpowiedzi. 

 
Posiedzenie opuściła Zastępca Głównego Księgowego Janina Niwa. 

 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXVIII sesję Rady 

Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2008 r.  
(druk nr 2/XXVIII).  

  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Adama Nycza  
z funkcji członka Komisji BudŜetowej (druk nr 3/XXVIII).  

 
Przewodniczący Rafał Mucha odczytał z projektu protokołu nr XXVII/09 sesji Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 19.02.2009 r. wypowiedź Radnego Adama Nycza dot. 
powodu, dla którego Radny złoŜył rezygnację z członkostwa w Komisji BudŜetowej –  
„ … chciałby w pełnieniu funkcji radnego zachować pewne standardy międzyludzkie,  
a poniewaŜ te standardy zostały ostatnio zachwiane, Radny nie widzi moŜliwości pracowania 
dłuŜej w tej komisji”. Odnosząc się do powyŜszego Przewodniczący powiedział, Ŝe na sesji 



 2

będzie próbował dowiedzieć się, na czym polegało zachwianie standardów międzyludzkim, 
poniewaŜ nie przypomina sobie sytuacji na którejkolwiek z komisji, gdzie ktoś mógłby 
odnieść wraŜenie, Ŝe standardy zostały zachwiane. Dodał, Ŝe opinia ta powinna zostać 
wyjaśniona, poniewaŜ jak gdyby wystawia ocenę o pracy komisji  
 
Radny Piotr Waydyk powiedział, Ŝe dopóki nie zostanie wyjaśniona kwestia tego, w którym 
momencie standardy międzyludzkie zostały naruszone to będzie głosował „przeciw” .Dodał, 
Ŝe pamięta sytuację, jak około półroku temu Radny Adam Nycz nawoływał do tego,  
aby uczestniczyć w pracach komisji, poniewaŜ jest to zaszczytem itp. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, Ŝe kaŜdy ma prawo 
zrezygnować z działalności z tej, czy teŜ innej komisji. Dodał, Ŝe Przewodniczący Rafał 
Mucha ma rację, Ŝe kwestia uzasadnienia rezygnacji rzutuje na ewentualną opinię o pracy 
komisji. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha  dodał, Ŝe jako członek tej komisji uwaŜa, Ŝe naleŜy  
mu się wyjaśnienie tego, co kryje się pod tym sformułowaniem i chciałby je usłyszeć. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński (druk nr 4/XXVIII).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe w związku ze zmianą przepisów 
Karty Nauczyciela istnieje konieczność ponownego podjęcia niniejszej uchwały. 
Poinformowała, Ŝe regulamin był przedmiotem uzgodnień ze związkami zawodowymi. 
Dodała, Ŝe został równieŜ zwiększony dodatek motywacyjny dla wychowawcy klasy  
do 95,00 zł.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  
i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r.  
(druk nr 5/XXVIII).  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe zmiany w obowiązującym zestawieniu 
przychodów i wydatków oraz planie przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie 
wynikają z uaktualnienia stanu środków funduszu na początek roku budŜetowego. Wynika  
to z ostatecznego rozliczenia kwot dotacji przyznanych i wykorzystanych przez podmioty  
do tego uprawnione. Jednocześnie została zwiększona o 50 000,00 zł całkowita kwota 
przeznaczona na zadanie pn. „Modernizacja systemu odwodnienia dróg powiatowych  
na terenie powiatu gryfińskiego”. Skarbnik poinformowała, Ŝe zostały równieŜ wprowadzone 
do planu wydatków środki finansowe, które zgodnie z obowiązującymi zapisami  
są przekazywane Starostwu Powiatowemu a dalej Powiatowi. Wyjaśniła, Ŝe są to odsetki  
od środków pienięŜnych naliczonych przez bank w dniu 31.12.2008 r. a które przekazano  
do budŜetu powiatu w bieŜącym roku.  Ponadto dodała, Ŝe został zmieniony podmiot 
realizujący zadanie tj. „Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Powiatu 
Gryfińskiego – DPS w Trzcińsku-Zdroju”. Zadanie to nie będzie realizowane przez Wydział 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego tylko przez 
Stowarzyszenie „Dom z sercem”.  
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Radny Piotr Waydyk czy istnieją przesłanki na pozyskanie dodatkowych środków w trakcie 
trwania roku budŜetowego do PFOŚ i GW w Gryfinie.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe trudno mówić o dodatkowych 
środkach, są to środki ze ściśle określonych źródeł, wyliczone w określony sposób. Dodała, 
Ŝe wpływ środków w roku bieŜącym będzie porównywalny do roku ubiegłego, aczkolwiek  
i tak dopiero po półroczu będzie wiadomo, jak będzie kształtować się sytuacja na półrocze. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  
na 2009 rok (druk nr 6/XXVIII).  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła pochodzenie środków zwiększających  
i zmniejszających dochody budŜetu Powiatu Gryfińskiego według klasyfikacji budŜetowej 
(według uzasadnienia do w/w projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budŜetu powiatu na rok 2009). 
 
Radny Piotr Waydyk odnosząc się do inwestycji w SOSW w Chojnie oraz do adaptacji 
pomieszczeń w budynku internatu  ZSP Nr 2 w Gryfinie zapytał, czy kredyt z którego środki 
finansowe miały być powzięte na realizację w/w zadań został juŜ całkowicie wyczerpany. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe ten kredyt został zaciągnięty  
w 2006 r. a nawet pod koniec 2005 r. Ostatnia transza została uruchomiona w 2007 r., 
poniewaŜ zgodnie z zapisami umowy musiała być wykorzystana, w przypadku  
jej niewykorzystania groziły kary finansowe. Została ona przeznaczona na zadania 
inwestycyjne, zgodnie z pierwotnym załoŜeniem kredytu. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka wyjaśniła, Ŝe wszystkie środki finansowe, które 
zostały zaangaŜowane przy SOSW w Chojnie w zasadzie będą mogły podlegać refundacji, 
jeŜeli przejdzie złoŜony do INTERREG IV A, a w szczególności do RPO projekt, poniewaŜ 
program obowiązuje od 2007 r. W tym momencie będzie moŜliwe odzyskanie część 
zaangaŜowanych środków finansowych w SOSW w Chojnie. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, czy w przypadku Programu INTERREG IV A będzie moŜna 
równie szybko odzyskać włoŜone środki finansowe. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe refundacja moŜe nastąpić za około 
3 lata od złoŜonego wniosku, z tym Ŝe wynosi ona 85%, natomiast z RPO – 50%. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się informacji przygotowanej przez Panią Skarbnik 
nt. zrealizowanych w 2008 r. oraz do marca 2009 r. wpływów z tytułu partycypacji Powiatu  
w podatku dochodowym od osób fizycznych (zał. nr 4) powiedział, Ŝe nie jest zauwaŜalna 
trudna sytuacja Powiatu, biorąc pod uwagę okres od początku bieŜącego roku. Dodał,  
Ŝe do informacji zostało dołączone pismo Wicewojewody Andrzeja Chmielewskiego, w 
którym informuje, Ŝe taka sytuacja moŜe mieć miejsce. Ponadto zapytał, czy są jakiekolwiek 
sygnały poza tym pismem o tym, jak obecna sytuacja związana z kryzysem gospodarczym 
moŜe wpływać na tegoroczny budŜet.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedział, Ŝe wpłynęło tylko jedno takie pismo. 
Wpływy są na razie realizowane w terminie, w kwotach planowych. Dodała, Ŝe kwiecień jest 
miesiącem drastycznego obniŜenia wpływu z podatku, ma to związek równieŜ z rozliczaniem 
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rocznym. Oprócz materiałów przedstawionych członkom tejŜe komisji nie ma w chwili 
obecnej takich analiz – przynajmniej z centrów rządowych, które w jakiś sposób obiektywy 
opisywały tą sytuację, która globalnie dzieje się na rynku. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie 
uchwalenia budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 7/XXVIII).  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe jednym z załączników do uchwały 
budŜetowej jest wykaz zadań wchodzących w wieloletnie programy inwestycyjne  
i na tej podstawie jest ustalany limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. 
Skarbnik poinformowała, Ŝe w związku z tym, Ŝe zmieniły się kwoty na wydatki 
inwestycyjne związane z uwzględnionymi w  Wieloletnim Programie Inwestycyjnym 
zadaniami pn.: „Adaptacja pomieszczeń internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie”, „Budowa 
pełnowymiarowej sali sportowej z widownią wraz z projektem przy ZSP Nr 1 w Chojnie. 
Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły, przebudowa boisk, remont ciągów 
komunikacyjnych i placu apelowego. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz budowa 
studzienek kanalizacyjnych” oraz „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie” naleŜy je skorygować  
i dostosować do kwot ustanowionych w budŜecie. Dodała, Ŝe w wyniku zmian polegających 
na zwiększeniu planu wydatków pierwszego z omówionych zadań i zmniejszeniu planu 
wydatków dwóch kolejnych ustala się limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2009-2011 w wysokokości 27 435 000,00 zł.  
 

Radny Piotr Waydyk zapytał, z jakiego programu planowanie jest otrzymanie 
dofinansowywania na zadanie dot. budowy drogi powiatowej na odcinku Bartkowo - Gajki. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe na to zadanie została złoŜona 
aplikacja o środki pomocowe w RPO Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, Ŝe z tego programu planowanie jest 
dofinansowanie na zadania dot. przebudowy drogi powiatowej Kłodowo – Trzcińsko Zdrój – 
granica powiatu, na odcinku Trzcińsko Zdrój – granica powiatu. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

Ad.5Analiza trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej na następny rok budŜetowy 
– propozycje zmian. 

Przewodniczący Rafał Mucha odczytał zapis § 9 uchwały Nr IX/86/2003 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 27.08.2003 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 
budŜetowej (zał. nr 5) – tj. „1. Komisja BudŜetowa i Komisja Rewizyjna przekazują 
niezwłocznie Zarządowi Powiatu pisemną opinię o projekcie uchwały budŜetowej,  2. Zarząd 
Powiatu w terminie 7 dnia od otrzymania opinii, o której mowa w ust. 1 dokonuje 
ewentualnych autopoprawek w projekcie uchwały budŜetowej, 3. Wnioski Komisji  
nie uwzględnione w projekcie uchwały budŜetowej wymagają pisemnego uzasadnienia 
Zarządu Powiatu”. Dodał, Ŝe na jednym z posiedzeń komisja dyskutowała nad tym,  
czy zasadny jest zapis mówiący o konieczności sporządzania pisemnej opinii, poniewaŜ 
komisja opiniuje tak naprawdę uchwałę w momencie głosowania nad projektem uchwały. 
Dodał, Ŝe nikt nie odbiera komisji prawa wydawania opinii, nawet bez obowiązku zawartego 
w uchwale. Komisja BudŜetowa obecnie jest zobligowana do przekazywania  pisemnej opinii 
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i powinna się stosować do jej treści. Dodał, Ŝe w przypadku, kiedy komisja uzna  
za niepotrzebne wydawanie opinii naleŜałoby się zastanowić nad zmianą treści § 9.  

Posiedzenie opuścił Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski. 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe uchwały powinny być uniwersalne  
i nie powinny odnosić się do konkretnych sytuacji.  

Radny Piotr Waydyk zapytał, czy podjęcie tego typu uchwały jest niezbędne. 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe nie ma nigdzie zapisanego takiego 
obowiązku, Rada Powiatu moŜe przyjąć pewne zasady. NaleŜy pamiętać o tym,  
aby przyjęte zasady nie odbiegały od rzeczywistości. Zapisy w przedmiotowych ustawach 
przewidują pewne terminy i powtarzanie ich w zapisach tejŜe uchwały mija się z celem.  

Przewodniczący zaproponował, Ŝe spotka się w przedmiotowej sprawie z Radcą Prawnym  
i na kolejnym posiedzeniu przedstawi członkom komisji efekt  tejŜe rozmowy. 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe zgodnie z niniejszą uchwałą  
był podany do publicznej wiadomości termin dla ogółu mieszkańców Powiatu Gryfińskiego  
do składania wniosków, z którego nikt nie skorzystał. Terminy na określone czynności 
ustalone tym harmonogramem, załączone do uchwały są fakultatywne. Dodała,  
Ŝe obligatoryjnym jest np. 15 listopada, który wynika z ustawy i czy będzie podjęta uchwała, 
czy teŜ nie, ten termin musi zostać dochowany, bo w innym razie będą nałoŜone sankcje. 

Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, Ŝe nie zmierza do tego by znieść tą uchwałę, 
tylko dostosować ją do realiów,  jeŜeli to moŜliwe to trochę ją uprościć. 

Ad.6 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, Ŝe Radni wraz materiałami sesyjnymi otrzymali 
sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za rok 2008 w samodzielnych 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem 
prowadzącym. 
 
Radny Józef Medyński zapytał, kto wydzierŜawił teren siedziby byłego Powiatowego 
Zarządu Dróg w Baniach i jaki jest miesięczny koszt ponoszony w związku z dzierŜawą.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe firma transportowa „B.C. Trans” 
Bogusław CzyŜ. Umowa na wydzierŜawienie nieruchomości została zawarta na okres 3 lat  
i czynsz za dzierŜawę nieruchomości wynosi około 2000,00 zł netto. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
 
            Przewodniczący Komisji  
 
                     Rafał Mucha 


