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PROTOKÓŁ NR 43/14 
POSIEDZENIA KOMISJI BUD ŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 17.03.2014 r. 
 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.05 i trwało do 13.20 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności  
- zał. nr 1), Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, 
skarbnik powiatu Izabela Świderek i naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady poprowadził powołany na czas posiedzenia komisji Wiceprzewodniczący komisji 
Henryk Kaczmar. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów 
uchwał na XXXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 43 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 
stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3  
Protokół nr 41/14 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty jednogłośnie  
(3 za, 0 przeciw, 0 wstrz.). 
Protokół nr 42/14 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty jednogłośnie  
(3 za, 0 przeciw, 0 wstrz.). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przyszła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Spółdzielni 
Socjalnej Osób Prawnych „Promyk” w Goszkowie (druk nr 12/XXXIII);  

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
omówiła projekt uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Promyk”  
w Goszkowie. Członkami założycielami Spółdzielni Socjalnej „Promyk” będą Powiat 
Gryfiński i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” z siedzibą  
w Goszkowie. Celem powołania spółdzielni jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, a także 
prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych  
w spółdzielni. Początkowo będzie zajmowała się cateringiem, organizacją imprez 
okolicznościowych i sprzątaniem terenów zielonych. Spółdzielnia ma wstępnie obiecane 
umowy na przygotowywanie obiadów dla mieszkańców dwóch gmin Mieszkowic i Morynia 
w ramach dożywiania, które finansuje gmina, oprócz tego, oczywiście, zlecenia z wolnego 
rynku - catering i organizacja imprez okolicznościowych. W ramach projektu spółdzielnia 
otrzymała środki na uruchomienie działalności i w jednym z pomieszczeń warsztatów 
powstanie profesjonalna kuchnia. W ten sposób spółdzielnia miałaby rozpocząć działalność.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że spółdzielnie, które działają przeciwko wykluczeniu 
społecznemu de facto wykluczają z rynku pracy firmy, które pracują i płacą podatki. 
Spółdzielnia, jak każda inna, powinna startować w zamówieniach publicznych i przetargach, 
jak każda inna firma. Najpierw niech się wykaże pracą, a nie powinna dostawać zlecenia poza 
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zamówieniami publicznymi eliminując w ten sposób firmy, które działają od wielu lat na 
rynku, zatrudniają ludzi i płacą podatki. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
odpowiedziała, że w obu przypadkach, gminy Moryń i Mieszkowice nie ma firm 
zewnętrznych, które obsługiwałyby te gminy, tylko wykonują to pracownicy zatrudnieni  
w gminach. W ramach projektu spółdzielnia otrzymała środki na uruchomienie działalności, 
w tym w jednym z pomieszczeń warsztatów powstanie profesjonalna kuchnia.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(2 za, 0 przeciw, 1 wstrz. się). 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
programu: „Aktywny samorz ąd” w 2014 r. (druk nr 13/XXXIII);  

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
omówiła zwiększenie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2014 r., z podziałem 
kwotowym na poszczególne moduły.  
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2014 r. (druk nr 14/XXXIII);   

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że wysokość środków PFRON według algorytmu dla Powiatu Gryfińskiego  
na realizację zadań w 2014 r., stanowi kwotę 1 410 733,00 zł, w tym na działania warsztatów 
terapii zajęciowej - 784 188,00 zł. Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych  
i liczbę złożonych wniosków przyjmuje się do realizacji w 2014 zadania określone  
w załączniku do uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową 
Społeczna Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuściła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego (druk nr 5/XXXIII);  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(2 za, 0 przeciw, 1 wstrz. się). 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr II/7/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki (druk nr 6/XXXIII);  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(2 za, 0 przeciw, 1 wstrz. się). 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XXXII/232/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie 
na 2014 r. (druk nr 7/XXXIII);  
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Na posiedzenie przyszła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

7. 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 8/XXXIII);  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że ogólnie regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński był jeden, a obecnie z jednej uchwały 
zostały wyodrębnione trzy, ponieważ wyłączono zasady przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wyodrębniono regulamin określający tryb  
i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. W uchwale dokonano kilku zmian redakcyjnych,  
aby regulamin był przejrzysty i zgodny z obowiązującym prawem oraz przepisami techniki 
prawodawczej, w tym m.in. wykreślono zapisy dotyczące zasad tworzenia specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli oraz zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego. Dokonano również zmian wartości kwot miesięcznych dodatków,  
a w szczególności zmiana wartości dodatku dla wychowawców klas (ze 110,00 zł na 120,00 
zł) oraz zmiana wartości dodatku dla opiekunów stażu (z 50,00 zł na 70,00 zł). Regulamin był 
przedmiotem uzgodnień z upoważnionymi organami struktur związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli, tj. Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Komisji 
Międzyzakładowej WZZ „Solidarność-Oświata”. Ponownie została zweryfikowana  
i uaktualniona tabela dodatków funkcyjnych. 
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, dlaczego w tabeli z dodatkami funkcyjnymi dyrektor zespołu 
szkół od 9 do 16 oddziałów i dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mają 
maksymalnie tyle samo do 1 400,00 zł, przy czym odpowiedzialność dyrektora szkoły jest 
zdecydowanie większa. Natomiast zwiększenie dodatku dla wychowawców klas o 10,00 zł 
jest symboliczne. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że tutaj to akurat kwoty nie były zmieniane. Dodała, że średnie 
wynagrodzenia nauczycieli w powiecie od wielu lat są powyżej ustawowych.  
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia Regulaminu 
określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfi ński (druk  
nr 9/XXXIII);  
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że projekt uchwały został wyodrębniony z 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,  
a poza tym nie wprowadzono zmian. 
 
Radny Jerzy Zgoda uważa, że w tym regulaminie w dalszym ciągu nie ma mierników  
na podstawie których można byłoby przydzielić lub nie nagrodę. Nikt nie mówi o wynikach 
za osiągnięcie, których mógłby zostać nagrodzony. Nie ma zapisu, że ocenia się pracę szkoły, 
dyrektora w szkołach średnich za wyniki uczniów z egzaminów maturalnych. A jest to 
miernik i wynik trzyletniej pracy z uczniem. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że w paragrafie 5 ust. 2 i pkt. 1 jest zapisane „za osiągnięcia w realizowanym 
procesie dydaktycznym”. 
 
Radny Jerzy Zgoda uważa, że zapis powinien być jeden nagrodę dla nauczyciela przyznaje 
dyrektor szkoły. Koniec. Nauczyciele są jego pracownikami. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości  

oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego (druk nr 10/XXXIII);  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że projekt uchwały został wyodrębniony z 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,  
a poza tym nie wprowadzono zmian. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 
Na posiedzenie przyszła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie na okres 20 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/XXXIII);  

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że w projekcie uchwały proponuje się wyrażenie zgody  
na zawarcie na okres 20 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
gospodarczej związanej z obsługą pojazdów ciężarowych. Aktualnie nieruchomość jest 
nieużytkowana. Mimo zorganizowania trzech przetargów nieograniczonych na sprzedaż 
nieruchomości, wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak 
oferentów. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym pozwoli na 
zrealizowanie złożonego wniosku na wydzierżawienie nieruchomości do wykorzystania jako 
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bazy postojowej dla samochodów ciężarowych. Wydzierżawienie nieruchomości przyniesie 
wymierne korzyści w postaci czynszu dzierżawnego, jak i zmniejszenie kosztów jej 
utrzymania oraz poprawi jej stan zagospodarowania.   
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał o warunki wypowiedzenia umowy, gdyby znalazł się kupiec. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odpowiedziała, że w projekcie umowy będzie odpowiedni zapis, obecnie 
analizowany jest okres wypowiedzenia. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 

11.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2014 r. (druk nr 15/XXXIII);  

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że jeżeli chodzi o dochody, które są 
włączane w proponowany projekt uchwały to pochodzą z realizowanych przez jednostki 
projektów zewnętrznych („Młodzi aktywni”, „Kobieta - atrakcyjny pracownik” i nowy 
projekt „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” przez 
PUP w Gryfinie). Została również włączona dotacja od wojewody dla domów pomocy 
społecznej na łączną kwotę 33 000,00 zł. Ostateczna kwota subwencji oświatowej,  
z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, jest niższa o 264 630,00 zł. Jeżeli chodzi  
o wydatki to są one konsekwencją ruchów po stronie dochodu, ale gros wydatków pojawia się 
jako nowe kwoty, ponieważ jednostki realizujące projekty z udziałem środków zewnętrznych 
mają rozpisane działania na poszczególne lata w okresie takim jaki obejmuje umowa. Środki 
przyznawane są na budżetowy rok i niewykorzystanie ich w jednym roku budżetowym 
powoduje konieczność otrzymania indywidualnej decyzji, co do sposobu rozdysponowania 
tych niewykorzystanych środków. Łączna wysokość środków niewykorzystanych zgodnie  
z harmonogramem w roku 2013 stanowi kwotę 255 000,00 zł. Na etapie konstrukcji budżetu 
jednostki nie mają informacji, tak naprawdę, ile tych środków wykorzystają do końca roku. 
Ponadto decyzje o sposobie rozdysponowania tych środków pojawiły się dopiero w bieżącym 
roku. W związku z tym te wielkości dochodów muszą zostać włączone do realizacji 
poszczególnym jednostkom. Została podjęta decyzja o zwiększeniu o kwotę 160 000,00 zł  
środków na inwestycję „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów 
słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”, a także o dofinansowaniu działalności 
w DPS w Nowym Czarnowie o kwotę 127 800,00 zł na zadania remontowe, modernizacyjne i 
zwiększenie wynagrodzeń pracowników, zarabiających wynagrodzenie minimalne osiągane 
przez sumę wynagrodzenia zasadniczego i dodatków do tego wynagrodzenia. Zostały również 
zabezpieczone środki zgodnie z wolą jednostek np. na remont dachu, remont sali 
gimnastycznej. Zmniejszenie wydatków są właściwie przesunięciem z zadań już przyznanych 
do realizacji. Oprócz zmian po stronie dochodów i wydatków, zmianie uległ również deficyt 
budżetowy, który zwiększa się o 700 000,00 zł, wynika to głównie ze zmniejszenia subwencji 
oświatowej oraz koniecznością wprowadzenia do planu wydatków niewykorzystanych  
w 2013 r. na realizację projektów unijnych, planowaną realizacją nowego zadania 
„Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie” oraz zwiększeniem planu 
wydatków na realizację zadania „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem 
kolektorów słonecznych w DPS w Moryniu”. Jeżeli chodzi o źródła pokrycia deficytu to są 
proponowane środki, które stanowią nadwyżkę budżetową z roku 2013. 
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 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2014 – 2039 (druk nr 16/XXXIII); 

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiana uchwały jest konsekwencją 
zmian zaproponowanych w budżecie powiatu na 2014 rok. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

13. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  
od początku roku do dnia 31.12.2013 r.  
 

 Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.  
 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, czym kierował się Zarząd przy rozwiązaniu umowy z gminami 
w sprawie wydawania decyzji administracyjnych dożywotek i działek, które pozostawały  
w użytkowaniu przez osoby, które oddawały gospodarstwa rolne w zamian za emeryturę.  
Do tej pory było to robione na podstawie umowy z 2000 roku. Zadanie prowadzone było do 
tej pory przez gminy, spraw było niewiele, lecz co będzie z dokumentacją, którą posiadają 
gminy.  
 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że sprawy związane ze Skarbem 
Państwa należy kierować jedynie do pana Starosty. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że uwaga zostanie przekazana. Dyrekcja  
i Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie i Filii w Chojnie 
zwracają się z serdeczną prośbą o wsparcie w formie nagród rzeczowych w związku  
z realizacją nowego przedsięwzięcia: I edycji powiatowego konkursu „Ortograficzne potyczki 
z … dysleksją”. 
 
Wiceprzewodniczący komisji Henryk Kaczmar poprosił, aby nie zwlekać  
z podpisywaniem umów na porządkowanie dróg po zimie. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.20. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Rafał Mucha 


