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PROTOKÓŁ nr 30/09 

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUD śETOWEWJ  
w dniu 29 czerwca 2009 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.05 i trwało do godz. 16.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1), a takŜe: Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady prowadził Przewodniczący Komisji 
BudŜetowej Rafał Mucha. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Głównym 
punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych  
na XXXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.3 Analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXXII sesję Rady 

Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  

na 2009 rok (druk nr 2/XXXII).  
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. 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 3/XXXII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie aktualizacji planu przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na 2009 rok (druk nr 4/XXXII).  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe ostateczne stany środków obrotowych 
pozostałe z roku poprzedniego oraz otwierające rok kolejny, znane są dopiero w okresie 
marca-kwietnia W związku z powyŜszym nastąpiła konieczność urzeczywistnienia kwot tj.  
zwiększono stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 392 936,00 zł. Dodała,  
Ŝe Radni na poprzedniej sesji wyrazili zgodę na  przystąpienie do realizacji projektu  
w ramach środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i na poczet wkładu własnego Marszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego przekazał dla Powiatu kwotę w wysokości 45 000,00 
zł. Obie kwoty zostały włączone do Funduszu po stronie przychodów. Uczestnictwo  
w norweskim programie finansowym wiąŜe się z koniecznością zabezpieczenia kwoty 
65 000,00 zł ( w tym kwota w wys. 20 000,00 zł pochodzić będzie z Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficzny), która znajdzie odzwierciedlenie  
po stronie wydatków - w paragrafie 2900.  Jednocześnie zostały włączone w usługi obce 
środki finansowe, które zwiększyły stan na początek okresu.  
 
Radny Piotr Waydyk zapytał na jakim etapie znajduje się niniejszy wniosek, czy przeszedł  
juŜ weryfikację formalną i wchodzi do realizacji. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe została przygotowana do podpisania 
umowa partnerska. Dodała, Ŝe obecnie są przygotowywane umowy z poszczególnymi 
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powiatami finalizujące uczestnictwo w projekcie. Prace nad projektem były rozpoczęte  
i teraz są one kontynuowane.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w likwidacji w Gryfinie za okres 
01.01. – 31.03.2009 r. (druk nr 5/XXXII). 

 
Radny Piotr Waydyk powiedział, Ŝe rachunek zysków i strat wykazuje stratę bilansową  
w kwocie 84 402,68 zł.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe strata bilansowa wynika  
z wykonanego węzła cieplnego. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła, Ŝe zgodnie z zapisami sporządzonymi  
w formie bilansu nie jest to taka strata, która wymagałaby fizycznego wyłoŜenia środków 
finansowych. Został wykazany węzeł, który przekazano na majątek Powiatu.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy będzie na koniec badany bilans. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe nie ma takiego obowiązku, 
aczkolwiek Zarząd Powiatu rozwaŜał taką moŜliwość. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, Ŝe generalnie była przyjęta taka nie pisana 
praktyka, Ŝe przy likwidacjach na koniec weryfikowano księgi i sposób rozliczania.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. 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 6/XXXII).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe zmianę w Statucie Powiatu dokonuje 
się w związku z wejściem w Ŝycie nowej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych, wprowadzającej zasadę zatrudniania sekretarza powiatu na podstawie 
umowy o pracę. Ponadto w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym doprecyzowującą zasady gospodarowania nieruchomościami 
polegające na tym, Ŝe w paragrafie 9 pkt. 8 lit. a do zapisu – „zasad nabywania, zbywania  
i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 
dłuŜszy niŜ 3 lata” dodaje się „…lub na czas oznaczony, o ile ustawy szczególne  
nie stanowią inaczej”. 
 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury 
fizycznej (druk nr 7/XXXII).  
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe do tej pory nie było moŜliwości 
zatrudnienia koordynatorów sportu w rejonie powiatu z dotacji przekazanej przez Powiat 
Gminie Gryfino. Dotychczas środki były wydatkowane na transport, zakup medali pucharów, 
nagród rzeczowych i dyplomów dla uczestników rozgrywek i opłaty dla sędziów. 
 
Radny Jan Gładkow zapytał, czy powyŜsza zmiana będzie miała wpływ na budŜet Powiatu. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe nie, poniewaŜ będzie  
ona w obrębie otrzymywanej dotacji.  
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfi ński, dla których 
ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego (druk  
nr 8/XXXII).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe wprowadzona ustawą z dnia  
21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela nowelizacja spowodowała 
konieczność ponownego podjęcia uchwały w przedmiotowej spawie. Znowelizowane zapisy 
Karty Nauczyciela wykreśliły wymóg opiniowania uchwały przez organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny. Wcześniej wymogiem była opinia wydawana przez Kuratora Oświaty. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania  
i rozmiaru obniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zwalniania od obowiązku 
realizacji tych zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfi ński (druk nr 9/XXXII).  

 
Na posiedzenie przybył Radny Sławomir Terebecki. 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe podobnie jak w poprzedniej uchwale 
nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela spowodowała konieczność ponownego podjęcia 
uchwały w tej sprawie. Uchwała została dostosowana do aktualnego stanu organizacyjnego 
szkół i placówek oświatowych. Ponadto doprecyzowane zostały rozmiary obniŜek  
dla niektórych stanowisk oraz treść merytoryczna uchwały. OtóŜ w paragrafie 1 niniejszego 
projektu uchwały (tabela) zostało dodane stanowisko wicedyrektora poradni psychologiczno-
pedagogicznej, stanowisko kierownika filii poradni psychologiczno-pedagogicznej.  
W punkcie 8 tabeli pn. wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, dodano 
zapis - wychowawca w internacie, poniewaŜ wicedyrektor SOSW w Chojnie jest 
wychowawcą w internacie. Ponadto w punkcie odnoszącym się do dyrektora specjalnego 
ośrodka szkolno-wychowawczego zwiększono liczbę oddziałów, jakie w przyszłości mogłyby 
powstać. Poinformowała, Ŝe przy obniŜkach godzin zostały uwzględnione takie sytuacje, 
kiedy pensum nauczycielskie, bądź wychowawcy  było wyŜsze niŜ 18 godzin dydaktycznych. 
Okazywało się, Ŝe zniŜki wówczas dla tych, którzy mieli takie pensum, było w rezultacie 
wyŜsze niŜ dla dyrektorów. Po wprowadzeniu zmian jest tak, Ŝe zniŜki odpowiadają temu 
pensum, które jest przypisane odpowiednio nauczycielom mogącym sprawować funkcje 
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych.  Sekretarz dodała, Ŝe w paragrafie 3  
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ust. 1 wprowadzono zapis, Ŝe w uzasadnionych przypadkach organ prowadzący moŜe zmienić 
ustalony tygodniowy wymiar zajęć, o którym mowa w tabeli.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, kto jest organem prowadzącym. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe Zarząd Powiatu. Ponadto 
poinformowała, Ŝe zgodnie z treścią paragrafu 4 nauczycielom, którzy pełnią stanowiska 
kierownicze nie mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe chyba, Ŝe to wynika  
z planów nauczania przedmiotów. 
 
Radny Bolesław Paulski odnosząc się do paragrafu 3 ust. 4 zapytał, czy związki zawodowe 
akceptują ten zapis – „ObniŜka godzin lub zwolnienie z obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć, moŜe być cofnięte w kaŜdym czasie, bez potrzeby 
wypowiedzenia, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających obniŜenie lub zwolnienie z tych 
zajęć”. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka wyjaśniła, Ŝe w momencie, kiedy osoba pełniąca 
funkcję kierowniczą rezygnuje,  nie czeka się na 3 miesięczny okres wypowiedzenia tylko 
automatycznie zostaje takiej osobie cofnięta obniŜka godzin lub zwolnienie z obowiązku 
realizacji tygodniowego wymiaru zajęć. Podobna sytuacja ma miejsce w momencie 
odwołania ze stanowiska. Osoba korzysta z obniŜki wówczas, kiedy pełni funkcję 
kierowniczą, natomiast jeŜeli przestaje pełnić funkcję kierowniczą automatycznie cofa  
mu się tą obniŜkę godzin bez potrzeby okresu wypowiedzenia.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych  
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
(druk nr 10/XXXII).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe dla pedagogów, psychologów, 
logopedów oraz nauczycieli  prowadzących zajęcia  rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi 
i młodzieŜą upośledzoną w stopniu głębokim ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Wyjaśniła, Ŝe zmiana polega 
na zwiększeniu na wniosek dyrektorów wymiaru zajęć godzin do 25. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i  placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 11/XXXII).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe w niniejszym projekcie uchwały 
proponuje się zwiększenie kwoty dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i kierowników 
pracujących w szkołach i placówkach oświatowych. Poinformowała, Ŝe minimalna stawka 
pozostała bez zmian, jedynie zwiększona została maksymalna tj. o 500,00 -700,00 zł.  
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Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, Ŝe przedziały przyznawanego dodatku 
funkcyjnego są zbyt duŜe. Przedziały powinny być węŜsze, poniewaŜ występuje tutaj 
właściwie 100% uznaniowości. Dodał, Ŝe musi ona być, aby organ prowadzący mógł mieć 
moŜliwość oceny, ale mimo wszystko są one zbyt szerokie. Dyrektor zespołu szkoły liczącej 
8 oddziałów ma moŜliwość otrzymania dodatku funkcyjnego maksymalnie do kwoty 1 350,00 
zł, natomiast  minimalna kwota dodatku funkcyjnego przyznana dla dyrektora  zespołu szkoły 
liczącego 17 oddziałów i więcej wynosi 640,00 zł.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do niniejszego projektu uchwały jak 
równieŜ do projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniŜek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych oraz zwalniania od obowiązku realizacji z tych zajęć nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński poinformował, Ŝe Zarząd chce wyjść dyrektorom naprzeciw, aby mieli moŜliwość 
wyboru tj. rezygnacji z pensum, a z kolei uzyskania większego dodatku funkcyjnego. 
Występują przypadki, w których wicedyrektorzy nie zarabiają więcej niŜ nauczyciele,  
co powoduje stwarzanie pewnych dysproporcji. Wicedyrektor musi mieć dosyć duŜo 
nadgodzin, aby przewyŜszyć nauczyciela, co z kolei  kłóci się z rolą wicedyrektora, który 
właściwie powinien zarządzać szkołą, a nie skupiać się tylko na pracy nauczycielskiej. 
Ponadto dodał, Ŝe obecnie dyrektorzy mają dodatek funkcyjny w granicach pułapu 
poprzednio największego. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie (druk nr 12/XXXII).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe Komisja Spraw Społecznych 
stwierdziła, Ŝe Pani Dyrektor w miarę swoich moŜliwości wykonała wszystkie czynności  
z tego zakresu. Jednocześnie Komisja zwróciła uwagę na to, Ŝe Dyrektor powinna 
zintensyfikować działania polegające na zatrudnieniu psychologa w placówce lub pozyskaniu 
psychologa do stałej współpracy z wychowankami Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Chojnie, jak równieŜ zatrudnieniu kadry spośród osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, Ŝe dochodziły głosy, Ŝe Dyrektor pełniąc 
dodatkowe funkcji nie ma zbytnio czasu na  prowadzenie wszystkich spraw. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe faktem jest, Ŝe Pani Dyrektor 
zatrudniona jest w innej jednostce. Dodał, Ŝe wydał polecenia, aby tą sprawę uregulowała  
i poprosiła o urlop bezpłatny. Pani Dyrektor dwukrotnie prosiła o urlop, z tym Ŝe dyrektor 
jednostki nie wyraził na niego zgody, aczkolwiek w dalszym stopniu Starosta  domagał  
się, aby zostało to uregulowane. Ponadto dodał, Ŝe WPOW w Chojnie był kontrolowany,  
w tej chwili równieŜ była kompleksowa kontrola. Starosta poinformował, Ŝe niektóre sprawy 
nie są zaleŜne od działalności Pani Dyrektor. 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
Ad.4 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do interpelacji złoŜonych na XXX sesji 
Rady Powiatu tj. pierwszej dot. m. Chełmu – Górnego powiedział, Ŝe Pan Naczelnik 
Wydziału Zarządzania Drogami w dniu jutrzejszym jest umówiony na spotkanie  
m.in. z sołtysem, na którym zostanie określony zakres robót – tj. wycinka krzaków, 
utwardzenie poboczy, JeŜeli chodzi o drugą interpelację dot. remontu drogi w m. Polesiny 
Starosta poinformował, Ŝe dojdzie do kolejnego przesunięcia terminu. Związane jest to z tym, 
Ŝe wykonawca realizuje jednocześnie cztery prace dla Powiatu. Obecnie wykonuje prace 
remontowe w Mieszkowicach. Po ich zakończeniu zajmie się naprawą nawierzchni  
w m. Polesiny. Dodał, Ŝe chciałby aby terminy były dotrzymywane, lecz nie zawsze jest  
to moŜliwe. 
 
Na tym posiedzenie zakończono  o godz. 16.00 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz 
 
        
 
 
                                                                                                    Przewodniczący Komisji  
 
                     Rafał Mucha 


