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PROTOKÓŁ NR 23/12 
POSIEDZENIA KOMISJI BUD ŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 24.09.2012 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 12.45 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, zastępca głównego 
księgowego powiatu Janina Niwa. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził powołany na czas posiedzenia komisji Wiceprzewodniczący Komisji Henryk 
Kaczmar. Tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVI sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 23 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 
stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 22/12 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty większością 
głosów (3 za, 0 przeciw, 1 wstrz.).  
 
Ad. Analiza i opiniowanie części materiałów na XVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 
2012/2013 (druk nr 2/XVI):  

 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy zaplanowany nabór w roku szkolnym 2012/2013  
we wszystkich szkołach został przeprowadzony. Czy gdzieś nie ma naboru? 
 
Sekretarz Barbara Rawecka odpowiedziała, że nie było naboru w zawodzie stolarz w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie.  
 
Radny Jerzy Zgoda dodał, że zaczyna się różnicowanie szkół, do tych dobrych są nabory  
a pozostałe mają problemy w tym roku.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler  powiedział, że generalnie plan naboru na rok 2012/2013 
został wykonany. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr IV/25/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad 
zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym  
do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych (druk nr 3/XVI); 

 
Sekretarz Barbara Rawecka powiedziała, że w związku ze wzrostem cen paliwa  
i w konsekwencji zmiany stawek obowiązujących w Starostwie Powiatowym, zwiększa się 
stawki zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2012 r. (druk nr 4/XVI);  

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler  powiedział, że w związku z niewykorzystaniem przez 
Powiatowy Urząd Pracy środków konieczne jest przesunięcie tych środków na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji społecznej, na które jest duże zainteresowanie mieszkańców powiatu.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
programu: „Aktywny samorz ąd” w 2012r. (druk nr 5/XVI);  

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler  powiedział, że w związku z realizacją pilotażowego 
programu „Aktywny samorząd” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zachodzi 
potrzeba przyjęcia i podziału środków w kwocie 235 tys. zł na realizację zadań związanych  
z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim w 2012 r. Program 
będzie realizowany również w kolejnych latach.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2012 rok (druk nr 6/XVI);  

 
Zastępca głównego księgowego Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały zmiany budżetu 
przewiduje zwiększenie po stronie dochodowej budżetu o kwotę 372 tys. zł - z tytułu odsetek 
bankowych 336,09 zł ponadplanowych wykonanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno–
Wychowawczy. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 30 000,00 zł z tytułu 
realizacji projektu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie pn. „Community 
school – school in community”. Zwiększa się po stronie dochodowej o kwotę 224 tys. zł 
obejmującą: zwiększenie środków z tytułu realizacji projektu pn. „Piramida kompetencji i nasze 
kompetencje” przez Powiatowy Urząd Pracy i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie oraz kwotę 100 tys. zł jaką powiat otrzymał w ramach porozumienia z gminą 
Gryfino z przeznaczeniem na remont budynku będącego w dyspozycji Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie; o kwotę 3 814,00 zł to dochód uzyskany  
ze złomu przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy, który przeznacza się  
na działalność bieżącą ośrodka. Kwotę 110 tys. zł  z tytułu zwiększonych i prognozowanych  
do końca roku opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 3600,00 zł jako dotacja celowa  
w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 
„Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów 
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego". Jednocześnie przewiduje się 
zmniejszenie dochodu o 350 000,00 zł z tytułu wyprowadzenia z budżetu dotacji celowej  
z samorządu województwa na inwestycję „Przebudowa drogi „Żelechowo-Grzybno”. Dodała,  
że wszystkie dochody, o które został zwiększony budżet powodują jednocześnie zwiększenie 
wydatków na wyżej wymienione cele. Jednocześnie po stronie zwiększonych wydatków, 
istnieją wydatki, które dotyczą przeniesienia planu wydatków z innych zadań. Wniosek Geodety 
Powiatowego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie o 6 600,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w dziale 020-Leśnictwo, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 710-Działalność usługowa  
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o 6 150,00 zł i w dziale 750-Admninistracja publiczna o 450,00 zł (w związku z interpretacją 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi finansowanie wydatków dotyczących klasyfikacji 
gleboznawczej związanych z przekwalifikowaniem z urzędu gruntów rolnych na leśne winno 
być finansowane z działu 020-Leśnictwo). Kwota 221 000,00 zł zwiększająca wydatki w dziale 
600-Transport i łączność związana jest z zaplanowanymi zadaniami związanymi z „poprawą 
systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez ścinkę poboczy oraz modernizacji rowów 
odwadniających wraz z pielęgnacją przydrożnej zieleni”. Dokonuje się zmian w planie 
wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 45 310,64 zł, zmniejsza się plan wydatków w dziale 
851–Ochrona zdrowia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 750-
Administracja publiczna. Następna pozycja, która wynika z przesunięcia po stronie 
planowanych wydatków tj. w pomocy społecznej 59 000,00 zł oraz w pozostałych zadaniach  
z zakresu pomocy społecznej 30 000,00 zł, środki te pochodzą ze zmniejszonych planowanych 
wydatków ze świadczeń społecznych. W paragrafie 2 wymienione są zmiany, jakie następują  
w załącznikach do uchwały budżetowej.  
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał o zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 60 928,15 zł  
w dziale Ochrona zdrowia. 
 
Zastępca głównego księgowego Janina Niwa odpowiedziała, że 45 000,00 zł zostaje 
przesunięte na rzecz wydatków administracyjnych na energię oraz kwota 15 617,51 zł 
zmniejszenia z tytułu zadania „Termomodernizacja budynku po Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej”, są to środki z ochrony środowiska, które zostały z praktycznie zakończonego 
zadania. Ochrona środowiska w tym projekcie uchwały przeznacza zarówno środki  
ze zwiększonych wpływów, jak i z pozostałości zadań już kończących się, na odwodnienie 
około 200 000,00 zł, i 120 000,00 zł na zadania będące w dyspozycji Wydziału, dział 900–
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz z poprawkami  
które stanowią zał. nr 3. 

 
6. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2012 r. (druk 

nr 7/XVI);  
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że radni otrzymali Sprawozdanie z wykonania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2012 r. na posiedzeniu komisji w sierpniu. Radny 
poinformował, że w materiałach sesyjnych zamieszczona została również uchwała Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zawierająca pozytywną opinię  
o informacji Zarządu Powiatu w Gryfinie o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 
2012 r.  
 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że po wstępnym badaniu uchwały dotyczącej 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła wątpliwość 
co do zapisów w tej uchwale i w dniu 26 września odbędzie się posiedzenie Kolegium, które 
zbada i w przypadku uchylenia zostanie rozszerzony porządek obrad XVI sesji o projekt 
uchwały zawierający poprawki.   
 
Radny Jerzy Zgoda przypomniał o sprawie poprawy ogrodzenia w Domu Dziecka  
w Trzcińsku-Zdroju. 
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Radny Ryszard Niedźwiecki złożył wniosek w imieniu mieszkańców Mieszkowic zgłosił,  
iż w związku z remontem chodnika na ulicy Odrzańskiej w Mieszkowicach prosi się  
o wydłużenie zjazdów z drogi powiatowej na posesje. Prace są w trakcie realizacji.  
Pismo znak: BRZ.0012.1.23.2012.ER 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 12.45 
Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła  
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Rafał Mucha 
 
 


