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 PROTOKÓŁ NR 47/14 
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 23.06.2014 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 12.25 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności  
- zał. nr 1), sekretarz powiatu Barbara Rawecka i skarbnik powiatu Izabela Świderek. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący komisji Rafał 
Mucha. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał  
na XXXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 47 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 
stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3  
Protokół nr 44/14 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki wraz z poprawkami został 
przyjęty jednogłośnie (5 za, 0 przeciw, 0 wstrz.). 
Protokół nr 46/14 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty jednogłośnie  
(5 za, 0 przeciw, 0 wstrz.). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2014 rok (druk nr 2/XXXVII); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2014 r. Zmiany dotyczą głównie włączenia dochodów, które stanowią 
kontynuację projektu pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” 
w kwocie 562 279,67 zł. Środki są dzielone w oparciu o wcześniej przyjęte algorytmy 
pomiędzy PCPR w Gryfinie i gminami stanowiącymi partnerów w projekcie. Przy 
zwiększeniu dochodów są jeszcze środki, które pozyskał DPS w Nowym Czarnowie z tytułu 
otrzymanej premii dla pracodawcy, w związku z odbywaniem stażu przez osobę 
niepełnosprawną w ramach programu „Junior-program aktywizacji zawodowej absolwentów 
niepełnosprawnych”. Została również zwiększona kwota środków z Funduszu Pracy  
o 40 800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzeń  
oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie, pełniących funkcję doradców klienta. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 
70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 22 000,00 zł, z przeznaczeniem  
na przeprowadzenie remontu w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, w celu likwidacji 
barier architektonicznych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 921-Kultura  
i ochrona dziedzictwa narodowego. Ponadto zostały dokonane zmiany zgodnie z wnioskiem 
ZSP nr 1 w Chojnie i w ramach przyjętego oraz przekazanego do realizacji planu 
finansowego jednostka dysponuje swoimi środkami w obrębie podziału klasyfikacji 
budżetowej, z uwagi, że są to zmiany dotyczące działów klasyfikacji budżetowej stąd 
włączenie tychże środków w projekt uchwały Rady. Jeżeli chodzi o zmniejszenie dochodu  
to stanowią one konsekwencję wcześniej omówionych zmian. Została zwiększona rezerwa 
ogólna łącznie o kwotę 93 000,00 zł, a środki pochodzą z własnych w związku  
z otrzymaniem większej puli środków z Funduszu Pracy, jak również zmniejszenia zadania 
związanego z boiskiem i przeznaczenia środków na działalność. W wyniku tych zmian 
dochody zwiększane są o 603 623,74 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o 816 023,74 zł,  
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a wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 212 400,00 zł. Wszystkie zmiany zostały również 
zawarte w załącznikach w formie tabelarycznej. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfińskiego za 2013 rok (druk nr 3/XXXVII): 
 

Przewodniczący komisji Rafał Mucha powiedział, że uchwałą nr LXVI.179.2014 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pozytywnie zaopiniowane 
zostało sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok przedłożone 
przez Zarząd. Budżet powiatu za 2013 rok został wykonany, był on modyfikowany w ciągu 
roku. Jednakże tradycyjnie nie udało się wykonać pozycji - dochodów ze zbycia majątku.  
Czy jest szansa na przełom w obecnym roku? 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że w zeszłym roku sprzedaż mienia 
miała miejsce w wysokości ponad 700 000 zł. Dodała, że nieruchomości są przygotowywane 
do sprzedaży, jednak jest to ściśle związane z sytuacją na rynku. Jak będzie ze zbyciem 
nieruchomości w bieżącym roku o czym ciężko jest zadecydować na tę chwilę. Jeszcze jest 
czas i być może uda się te dochody osiągnąć w znacznym stopniu. Jednakże w ciągu roku 
proporcjonalnie zmniejszane są dochody, co znajduje odzwierciedlenie również po stronie 
wydatkowej budżetu.  
 

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

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok  (druk nr 4/XXXVII): 
 

Przewodniczący komisji Rafał Mucha powiedział, że Komisja Rewizyjna zwróciła się  
z wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2013 rok. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą nr XCII.259.2014 z dnia 
9 czerwca 2014 r. 
 

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

 
Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 

- brak. 
 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 12.25. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Rafał Mucha 


