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PROTOKÓŁ NR 26/2009 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 14.01.2009 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 13.30. W posiedzeniu udział 
wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził 
quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński. 
Głównym punktem posiedzenia była analiza materiałów na XXVI sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Porządek obrad został przyjęty (zał. nr 2).  
Protokół nr 25 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji 

Rady Powiatu w Gryfinie za 2008 r. (druk nr 2/XXVI). 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2008 r. (druk nr 3/XXVI). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 4/XXVI).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 5/XXVI).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Powiatu w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 6/XXVI).   

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński w 2009 roku (druk nr 15/XXVI).  

 
Na posiedzenie przyszedł Radny Bolesław Paulski. 
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, Ŝe projekt regulaminu jest merytorycznie bez zmian z jednym wyjątkiem 
zwiększono w paragrafie 9 tabela dodatki funkcyjne punkt 5 za wychowawstwo klasy 
zwiększono z 80 na 90 zł. Naczelnik powiedziała, Ŝe była to jedyna zmiana, jaką mógł 
zaproponować powiat podczas rozmów ze stroną związkową. Po trzech spotkaniach nie 
mogąc dojść do porozumienia podpisano protokół rozbieŜności. Postulaty strony związkowej 
nie zostały spełnione a dotyczyły zwiększenia stawek dodatków funkcyjnych dla 
wychowawcy klasy do kwoty 100 zł, dla opiekuna staŜu z 50 na 70 zł, zwiększenia odpisu na 
nagrody z 1 na 1,5% oraz wyłączenia z tego odpisu kwoty na nagrody dla dyrektorów szkół, 
wyłączenie dyrektorów z 5% odpisu na dodatki motywacyjne i utworzenie dla dyrektorów 
dodatkowej 20% puli odpisu.  
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński zapytał, jakie niesie ze sobą koszty 
zwiększenie dodatku o10 zł w skali roku. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, Ŝe łącznie wyniosłoby to około 15 000 zł. 
 
Bolesław Sikora powiedział, Ŝe związki próbowały przekonać stronę samorządową ,Ŝe 100 zł  
za miesięczną pracę wychowawczą nie jest za duŜą zapłatą poza tym w zeszłym roku kwoty 
tej nie podniesiono, mimo Ŝe proszono o jej zwiększenie. Według obiecanek Ministerstwa  
w tym roku wynagrodzenie nauczycieli ma się podnieść o 5% od stycznia, a od września  
o kolejne 5%, co da w sumie 6,75% średnio rocznie. JeŜeli nauczyciele mają te podwyŜki 
odczuć to wszystkie składniki muszą w jakimś stopniu rosnąć, a nie tylko pensja zasadnicza. 
Poza tym prawdopodobnie w sprawie omawiania regulaminu wynagrodzeń obie strony 
spotykają się po raz ostatni, bo zmieniła się Karta Nauczyciela. W sprawie nowelizacji 
wszystko zostało opisane w piśmie od Zarządu ZNP Oddział w Gryfinie skierowanego do 
Radnych Powiatu. Pan Sikora dodał, Ŝe istnieje pewne niebezpieczeństwo, Ŝe róŜnica między 
pensją zasadniczą a pensją średnią, którą ma otrzymać nauczyciel jest coraz to większa. 
Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ustalane przez organ prowadzący w 
regulaminie, powinny być kształtowane na takim poziomie, by średnie wynagrodzenie 
nauczycieli na obszarze działania organu prowadzącego nie było niŜsze dla poszczególnych 
stopni awansu zawodowego od średniego wynagrodzenia określonego w Karcie Nauczyciela. 
W 2008 roku róŜnice pomiędzy średnim wynagrodzeniem a wynagrodzeniem zasadniczym 
były dość znaczne i wynosiły odpowiednio: dla nauczyciela staŜysty 283 zł (1701 – 1418 zł), 
kontraktowego 482 zł (2126 – 1644 zł), mianowanego 962 zł, dyplomowanego 1447 zł. JeŜeli 
Ministerstwo Edukacji Narodowej spełni obietnice i w 2009 roku będą obowiązywały 
zapowiadane stawki wynagrodzeń, to powyŜsze róŜnice będą jeszcze większe: dla 
nauczyciela staŜysty 370 zł, kontraktowego 556 zł, mianowanego 1004 zł, dyplomowanego 
1523 zł. Od września 2009 r. dla nauczyciela staŜysty 389 zł, kontraktowego 584 zł, 
mianowanego 1054 zł, dyplomowanego 1599 zł. Organ prowadzący powinien tak ustalić 
dodatki, by opisane róŜnice uzupełnić, a tym samym spełnić warunek osiągania przez 
nauczycieli średniego wynagrodzenia. MoŜna to częściowo wyrównywać dodatkiem za 
wychowawstwo klasy, czy za prace w warunkach trudnych. Natomiast wyrównanie takich 
kwot będzie bardzo trudne i Pan Sikora dodał, Ŝe podejrzewa Ŝe pod koniec roku jak organ 
prowadzący będzie musiał policzyć w kaŜdej placówce czy są osiągane średnie 
prawdopodobnie indywidualne to czeka Powiat w grudniu dofinansowanie i to dość pokaźne, 
a poniewaŜ jest to Komisja Rewizyjna to radzi, aby Powiat zabezpieczył na ten cel fundusze. 
Pan Sikora zacytował „Nasze zaniepokojenie i wątpliwości przekazujemy w postaci pytania 
skierowanego do Pań i Panów Radnych Rady Powiatu Gryfińskiego. Z jakich środków 
pracodawcy (dyrektorzy szkół) dołoŜą do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, by 
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osiągnąć średnie wynagrodzenie, jeśli składniki tego wynagrodzenia określane  
w regulaminie przez Radę Powiatu, będą ciągle na Ŝenująco niskim poziomie?”. Związki 
apelują do Radnych, aby zapoznali się z pismem i zastanowili nad podjęciem decyzji  
i skutkami, jakie ona niesie ze sobą. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
dodała, Ŝe w materiałach poglądowych dla Radnych podane są wyliczenia średniomiesięczne 
wynagrodzeń nauczycieli w szkołach powiatowych. Do średnich płac wliczane są wypłaty 
jednorazowe jak nagrody, odprawy emerytalno-rentowe, jubileuszowe, zasiłki na 
zagospodarowanie oraz 13-tka są to tak zwane wynagrodzenia osobowe pracownika czyli 
wszystkie środki otrzymane w ciągu roku a wypłacane z paragrafu 401. Działania takie 
monitorowane są od 2002 roku odkąd weszły stopnie, a od 2005 roku średnie, które 
ministerialnie wyznaczane są co roku i są zachowywane a nawet jest powyŜej. Część 
dodatków ustalana jest kwotowo, ale znakomita większość procentowo zatem dzisiaj trudno 
jest jeszcze powiedzieć jak będą wyglądały te średnie. Pani Naczelnik wyraziła optymizm. 
Jak tylko wejdą nowe wynagrodzenia to Wydział Edukacji będzie monitorował, prosił o 
szczegółowe wyliczenia, poniewaŜ w tym roku trzeba będzie się juŜ rozliczać z RIO, 
przedstawiać materiały sprawozdawczości budŜetowej Radzie Powiatu. Pani Naczelnik 
zobowiązała się, Ŝe Wydział Edukacji dochowa wszelkich starań, aby wykonać zadanie jak 
najlepiej.  
 
Radny Andrzej SzeląŜek zapytał, czy za wspomnianymi podwyŜkami pójdą dodatkowe 
środki finansowe dla powiatu. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, Ŝe nie i powiat otrzymuje subwencje oświatową na średnie wynagrodzenia 
nauczycieli, czyli zakładając Ŝe są one na wyŜszym poziomie to moŜna domniemywać,  
Ŝe powiat dokłada ze środków własnych. Trzeba przypomnieć, Ŝe w szkolnictwo specjalne  
są dosyć duŜe dodatki za trudne warunki pracy.  
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, Ŝe w tym roku to na pewno nie będzie z czego dokładać  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, Ŝe jeŜeli zabrakłoby środków powiat wówczas będzie zobligowany do 
zrobienia wyrównania.  
  
Radny Bolesław Paulski dodał, Ŝe wszędzie słyszy się Ŝe zarówno małe jak i duŜe 
przedsiębiorstwa zwalniają pracowników, a dochód powiatu pochodzi równieŜ z podatków 
tych mieszkańców, którzy pójdą na zasiłek to i nie będzie dla nauczycieli. Załogi podpisują 
porozumienia, Ŝe wolą mniej zarabiać ale zachować miejsce pracy niŜ Ŝądać podwyŜek to jest 
chyba oczywiste. Tak świadoma klasa jak nauczyciele, teŜ powinna to zrozumieć i tak moŜe 
być, naleŜy poczekać na budŜet.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, Ŝe dlatego czeka, bo budŜet nie został jeszcze przyjęty. JeŜeli wejdą takie 
przepisy, które zobligują powiat to nie będzie wyjścia i trzeba będzie wyrównać. Dzisiaj 
mimo wszystko nie przesądzałaby faktu, Ŝe nie zostaną wypełnione ustawowe zobowiązania.  
 
Bolesław Sikora powiedział, Ŝe chciałby przypomnieć Panu Radnemu, Ŝe juŜ od 1945 roku 
ciągle obiecywano nauczycielom, Ŝe będzie lepiej, a prawa nabyte były stopniowo odbierane 
nauczycielom jak zniŜki na przejazdy kolejowe. Na pewno będzie to cięŜki rok i moŜna się 
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spodziewać, Ŝe będą problemy i oby nie doszło do tego, Ŝe nie zarząd oddziału będzie robił 
akcję protestacyjną i strajk w szkołach, ale będą to robić nauczyciele przeciwko dyrektorom 
szkół tak, jak to się dzisiaj dzieje w szpitalach. Pan Sikora dodał, Ŝe szkoda, Ŝe Komisja 
Rewizyjna nie miała tej świadomości jak zgłaszała wniosek o podniesienie Staroście 
Gryfińskiemu o 20% wynagrodzenie na ten rok.  
 
Radny Bolesław Paulski dodał, Ŝe sklepowa pracująca u niego ma świadomość, Ŝe jak nie 
uhandluje to nie ma poborów, natomiast nauczyciel nie ma tej świadomości, Ŝe jak jego uczeń 
wychowanek nic nie zwojuje w tym społeczeństwie tylko wyjedzie do Anglii to z tego tytułu 
nie ponosi Ŝadnych konsekwencji, Ŝe w tym kraju nie ma kto zarabiać na przyszłe emerytury. 
 
Bolesław Sikora powiedział, Ŝe przy tych wszystkich tendencjach oszczędnościowych 
Komisja Rewizyjna dała zły przykład i o to ma pretensje.   
 
Radny Bolesław Paulski odpowiedział, Ŝe Komisja dała bardzo dobry przykład, nagrodziła 
za pracę.  
 
Radny Andrzej SzeląŜek powiedział, Ŝe funkcja Starosty jest reprezentacyjna i jedna na 
80 000 mieszkańców w powiecie. Zatem porównania są co najmniej nie na miejscu. 
 
Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe jak długo będzie system jaki jest i taki podział pieniędzy 
prze tryby, tak długo będą problemy, których by nie było gdyby było „normalnie”. 
„Normalnie” byłoby wtedy, gdyby dyrektor zatrudniał nauczyciela i podpisał z nim konkretną 
umowę na ile lat pracuje i na jakich warunkach. To nie byłoby Ŝadnych strajków, a moŜliwe 
byłoby gdyby wszystkie szkoły były prywatne.  
 
Radny Andrzej SzeląŜek dodał, Ŝe wiadomym jest Ŝe nauczyciele są grupą 
niedofinansowaną w stosunku do swojego wykształcenia. Jest to grupa ludzi sfrustrowana 
swoimi zarobkami. Tak było i będzie dopóki nie znajdą się w budŜecie większe środki, co jest 
niemoŜliwe do spełnienia przy posiadanych środkach i zadłuŜeniach powiatu. 
 
Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe większe środki nigdy się nie znajdą.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński podziękował gościom za 
przybycie na komisję. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego 
do stowarzyszenia – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 
7/XXVI).  

 

Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe jest przeciwny przystąpieniu do kolejnego 
stowarzyszenia, poniewaŜ gminy wchodzą juŜ w jego skład a poza tym powiat jest juŜ 
członkiem trzech. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 1 przeciw). 
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014 (druk nr 
8/XXVI).  

 
Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe jest przeciwny niektórym pozycjom w WPI jako zbyt 
śmiałym inwestycjom. NaleŜy przede wszystkim pospłacać długi i nie podejmować 
inwestycji, które nie są niezbędne.  

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 1 przeciw). 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 9/XXVI). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego (druk nr 10/XXVI). 
 
Radny Jan Gładkow zaproponował na Komisji BudŜetowej wprowadzenie wzoru (2+8x) zł, 
gdzie x – oznacza ułamek szerokości zajętego pasa, na ustalenie wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego. 
 
Wniosek Komisji Rewizyjnej Nr BRZ.0053-4a/09 z dnia 14 stycznia 2009 r. 
 
Wniosek o odrzucenie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 10/XXVI) z powodu wysokości 
stawek opłat nieadekwatnych do proporcji zajmowanych powierzchni. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania  

w uŜyczenie nieruchomości stanowiących drogę powiatową Nr 1384Z Kłodowo  
– Trzcińsko-Zdrój – Warnice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Strzeszów (druk nr 
11/XXVI).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (druk nr 
12/XXVI).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Chojna zadania 
publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (druk nr 
13/XXVI). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino 

prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej (druk nr 14/XXVI).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
15. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego  

w 2008 r. (druk nr 16/XXVI). 
 

Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem. 
 
16. Sprawy róŜne, informacje i wolne wnioski. 
 
Komisja zapoznała się z frekwencją członków Komisji w roku 2008. 

   
 
Posiedzenie zakończono. 

 

Protokół sporządziła: 
   
Dominika Konopnicka Przewodniczący Komisji 
 
 Czesław Krzemiński 
 
 
 
 
 
 
 
 


