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PROTOKÓŁ NR 12/11 
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

WSPÓLNIE Z KOMISJĄ REWIZYJNĄ 
z dnia 24.11.2011 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.10 i trwało do 13.20 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka i naczelnicy 
wydziałów. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Henryk Kaczmar wspólnie  
z Przewodniczącym Komisji Robertem Pankratowem. Głównym punktem posiedzenia była 
analiza i opiniowanie projektów uchwał na X sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Członkowie Komisji Budżetu i Gospodarki jednogłośnie wybrali na prowadzącego posiedzenie 
radnego Henryka Kaczmara, który na czas trwania komisji sprawować będzie funkcję 
Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki (3za; 0 przeciw, 0 wstrz.). 
 
Porządek obrad 12 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony i stanowi 
zał. nr 2. 
Protokoły 9 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki wspólnie z komisjami stałymi,  
10 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki, zostały przyjęte jednogłośnie (3 za, 0 przeciw,  
0 wstrz.).  
Protokół 11 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki wspólnie z komisjami stałymi, został 
przyjęty większością głosów (2 za, 0 przeciw, 1 wstrz.).  
 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na X sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/X);  

 
Radny Jerzy Zgoda zapytał kto jest autorem projektu uchwały. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że Zarząd Powiatu jest autorem projektu 
uchwały.  
 
Radny Jerzy Zgoda dodał, że nie jest to w kompetencjach Zarządu, gdyż Zarząd nie organizuje 
prac Rady. Radny zapytał, co było przyczyną proponowanej zmiany. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że w urzędzie dokonywane są także 
kontrole wewnętrzne, w czasie której pani kontroler miała wątpliwości, co do interpretacji 
zapisów, ale nie co do ich rzetelności. Zgodnie z opiniami mecenasów, organ stanowiący jeżeli 
stanowi to też i ma prawo do interpretacji, ale ponieważ wdarła się tutaj wątpliwość 
interpretacyjna a w zasadzie chodziło o pojęcie koniunkcji i alternatywy to żeby uniknąć takich 
wątpliwości został zaproponowany taki zapis, który nie budziłby już kontrowersji. Chociaż w 
opinii Zarządu tamten zapis nie był zapisem błędnym.  
 

Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwał dotyczących 
składów osobowych Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych 
i Administracji Zespolonej i Komisji Rewizyjnej (druk nr 3/X); 

 
Radny Labib Zair powiedział, że z zawodu jest lekarzem i może być wykorzystany do kontroli 
pracy służby zdrowia w powiecie gryfińskim. Natomiast radna E. Dudar również uważa, 
że lepiej funkcjonowałaby w Komisji Rewizyjnej. Chodzi o poprawienie funkcji radnych. 
 
Wiceprzewodniczący Henryk Kaczmar powiedział, że Komisja Rewizyjna jakby nadzoruje 
prace Zarządu zatem radny L. Zair uznaje, że radna E. Dudar będzie bardziej kompetentna  
w nowej funkcji niż było to dotychczas.  
  

Komisja Rewizyjna przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że skład Komisji Rewizyjnej został ustalony 
na początku, a ostatnio zostały już nawet wyznaczone i zatwierdzone zespoły kontrolne. Zatem 
radny jest przeciwny zamianie. Do tej pory nie było uwag do pracy komisji, a jeżeli radna 
E. Dudar będzie chciała to może przyjść i uczestniczyć w posiedzeniach komisji, przecież nikt 
nikomu tego nie zabrania.  
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że jego zdaniem to jest taki zabieg kosmetyczny, 
że nie warto rozdzierać szat, bo ani radny L. Zair ani radna E. Dudar nie dokonają rewolucji  
we wskazanych komisjach.  
 
Radny Labib Zair dodał, że na pewno będzie uważnie przypatrywał się jak działa służba 
zdrowia, co może przyczynić się powiatowi. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że składy osobowe komisji zostały ustalone i nie było żadnej 
dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Henryk Kaczmar uzupełnił, że każdy radny składał deklarację 
przynależności do składu poszczególnych komisji. 
 
Radny Jerzy Zgoda dodał, że w dobrych zwyczajach parlamentaryzmu jest tak, że komisję 
rewizyjną prawie w całości oddaje się opozycji. Praktycznie od początku radna E. Dudar 
i L. Zair chcą się zamienić komisjami. Ustalanie składu komisji nie jest rolą Zarządu a rola 
Przewodniczącej Rady poddając to pod głosowanie. Każdy jako radny jest równy. Jeżeli we 
dwójkę są zgodni co do zamiany to radny nie widzi tu żadnych przeszkód żeby mogli pracować 
w tych komisjach. 
 
Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że każdy ma prawo wygłosić swoją opinię 
uzasadniając dlaczego jest przeciwny takiej zamianie.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że Komisja Rewizyjna pracuje zgodnie z planem pracy 
zatwierdzonym przez radę i nie może robić nic innego.  
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Informacji  
o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 
2010/2011 (druk nr 4/X); 
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Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty, organ wykonawczy przedstawia 
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu gryfińskiego w roku szkolnym 
2010/2011, którą pokrótce omówiła.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że do pierwszej części merytorycznej nie ma żadnych uwag, 
natomiast uważa, że część dotycząca finansowania byłaby bardziej czytelna i pełna, gdyby 
zamieścić w niej sposób finansowania poszczególnych jednostek, jakie są przepływy finansowe 
nie szczegółowe, ale dotyczące wynagradzania i pochodnych oraz jakie wydatki majątkowo-
inwestycyjne odbyły się w poszczególnych jednostkach. Wystarczyłaby rozpisana jedna kartka 
A4, a byłoby to skumulowane, jakie nakłady inwestycyjne poszły na szkołę w ciągu roku,  
bez rozbijania na szczegółowe kwoty. Radny poprosił o potraktowanie to jako uwagę. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że jest to w wykonaniu budżetu. 
 

Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” 
(druk nr 5/X); 

 
Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt 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 6/X); 

 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w uzasadnieniu zostało dopisane 
„Uznając zasadność wniosku ZNP Oddział Gryfino, w uzgodnieniu z Komisją Międzyzakładową 
Wolnego Związku Zawodowego Solidarność-Oświata w Gryfinie, podjęcie niniejszej uchwały 
uznaje się za uzasadnione.” W podstawie prawnej od sierpnia br. zaszła jedna zmian w związku 
z tym istniała konieczność dopisania jej. 
 
Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że przy poprzednim omawianiu tego projektu był jako 
chyba jedyny przeciwny zawartym tam postanowieniom i podtrzymuje swoje zdanie.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że prowadzenie klasy jest to ciężka, wielogodzinna, 
dodatkowa praca, nie mówiąc już o sprawach wychowawstwa, spotkań z pedagogiem  
i rodzicami. Wszystko za kwotę 110 zł. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że w/w dodatek jest za szczególną pracę, jaką jest 
wychowawstwo i wiedząc, ile to kosztuje pracy nauczyciela jest za zwiększeniem tego dodatku. 
Dodane 15 zł nie stanowi zbyt wielkiego uszczerbku dla powiatu.  
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Komisja Rewizyjna przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego dotyczącego opracowania rządowego programu 
systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry (druk nr 7/X); 

 
Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że jest wiele programów typu Odra 2006, lecz niewiele 
z nich działa. Od wielu lat toczą się rokowania w sprawie porozumienia polsko - niemieckiego 
właśnie w sprawie regulacji udrożnienia rzeki Odry na całym jej odcinku granicznym. Bez tej 
umowy nic się nie zrobi, ponieważ nie można oddziaływać na rzekę bez uzgodnienia ze stroną 
niemiecką.  
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że jest za uchwałą, ponieważ chodzi o 
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe wszystkich regionów leżących przy rzece. Powiat 
kędzierzyńsko-kozielski zwrócił się o wsparcie do wszystkich gmin i powiatów, aby w ten 
sposób zwrócić uwagę na problem. 
 

Komisja Rewizyjna przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2011 rok (druk nr 8/X); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła zmiany budżetu powiatu na 2011 r.,  
w szczególności zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu, zgodnie  
z projektem uchwały. 
 

Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy nie ma opóźnień w realizacji inwestycji na drodze powiatowej 
Warnice-Trzcińsko-Zdrój. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że inwestycja jest realizowana,  
a wykonawcy mówią, że planowo zostanie skończona oraz że zastosowana metoda sprawdziła 
się na innych drogach.  
 
Radny Labib Zair powiedział, że w miejscowości Chojna nie ma aparatu rentgenowskiego.  
A profilaktyka w szczególności gruźlicy i innych chorób płuc to bardzo ważna rzecz. Wielu 
mieszkańców okolic Chojny nie stać na dojazd do Gryfina, gdzie znajduje się aparat RTG, i nie 
wykonują zdjęć profilaktycznych. Obowiązkiem Rady Powiatu jest zakup takiego urządzenia, 
by zwiększyć dostępność dla mieszkańców.  
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że prowadzone były w tej kwestii 
rozmowy pomiędzy Prezesem Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie, a Burmistrzem 
Chojny. Chodziło o przygotowanie i udostępnienie odpowiedniego pomieszczenia na ten cel  
ze strony gminy. Na pewno sprawa będzie zbadana i wyjaśniona, a informacja w tej sprawie 
zostanie przekazana przez Prezesa Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 
Radny Jerzy Zgoda zgłosił, że na odcinku budowanej ścieżki rowerowej w Strzeszowie,  
w miejscu odejścia chodnika na granicę pasa drogowego drogi powiatowej, została duża 
powierzchnia ok. 2 metrów ciemnej ziemi, dalej jest już obrzeże, praktycznie nie ma krawężnika 
blisko asfaltu. Jest to niebezpieczny odcinek, wjeżdżając tam samochodem kierowcom wydaje 
się że jest to w dalszym ciągu asfalt. Radny był świadkiem, jak po wjeździe na ten odcinek 
zarzucało samochodem na śliskim błocie. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 

Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Rafał Mucha 


