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 PROTOKÓŁ NR 41/18 
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 20.04.2018 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 13.40 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1) oraz Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa oraz 
zaproszeni naczelnicy i dyrektorzy jednostek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady poprowadził Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik. Głównym tematem 
posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 41 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 40/18 został przyjęty jednogłośnie (4 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 
 
Na posiedzenie przyszedł radny Mariusz Adamski (4+1=5). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przyszła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
– Bożena Stawiarska.. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2017 
(druk nr 2/XXXIX);  

 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
poinformowała, że na sesji Rady Powiatu przedstawi prezentację multimedialną  
dot. sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 
2017. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2017 (druk nr 3/XXXIX);  

 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  
w Powiecie Gryfińskim za rok 2017. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
– Bożena Stawiarska.. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2018 rok (druk nr 4/XXXIX);  

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały ujmuje następujące 
zmiany: zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
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zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 80115 – Technikum o 70 000,00 zł i rozdziale 
80130 – Szkoły zawodowe o 30 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych 
wydatków w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o 100 000,00 zł z tytułu zakupu 
energii elektrycznej. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu  w dziale 
801-Oświata i wychowanie o 33 308,29 zł z tytułu płatności koordynatora KONYA II Men 
Turcja w ramach projektu „Struggle Against Violent Extremism”. Jednocześnie, zmniejsza się 
o 33 308,29 zł plan wydatków projektu z tytułu zaangażowania środków własnych powiatu 
oraz z tytułu obniżenia dofinansowania kontraktu zawartego pomiędzy koordynatorem  
i partnerem projektu (projekt SAVE) o 10 890,78 zł. Również w tym rozdziale – na wniosek 
Dyrektora ZSP w Chojnie zwiększa się plan wydatków na realizację projektu „Europejska 
jakość w kształceniu zawodowym” o 31 228,73 zł, w związku ze zwrotem środków 
niewydatkowanych na zadania objęte harmonogramem tego projektu w 2017 r. Na wniosek 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85333-
Powiatowe urzędy pracy o 22 003,19 zł, z tytułu opłat za wniosek o wydanie zezwolenia na 
pracę sezonową oraz rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemca 
Stosownie do informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmniejsza się 
planowane dochody o 89 600,00 zł z tytułu środków Funduszu Pracy przeznaczonych  
na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne pracowników PUP. Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395-
Pozostała działalność zwiększą  się planowane wydatki o 70 688,17 zł na realizację projektu 
„Kreatywni na co dzień” w związku z ich niewydatkowaniem w roku ubiegłym na zadania 
objęte harmonogramem projektu. Na wnioski Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85395-Pozostała 
działalność o 48 975,86 zł z tytułu zryczałtowanych kosztów pośrednich związanych  
z obsługą projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ulicy 
Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”. W rozdziale tym, zmniejsza się 
o 730 126,54 zł plan dochodów budżetu z tytułu dofinansowania środkami UE projektu  
w związku z jego zawyżeniem (na etapie planowania liczono w sposób procentowy  
od planowanych wydatków; jest plan dochodów 3 158 101,90 zł zamiast 2 427 975,36 zł). 
Planowane dofinansowanie (bieżące i majątkowe) projektu ze środków RPO w latach 2017 – 
2018 wynosi ogółem 4 363 622,51 zł, w tym zaliczka w 2017 r. – 1 935 647,14 zł i w 2018 r. 
– 2 427 975,36 zł. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu w rozdziale 85403-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o 11 330,27 zł z tytułu otrzymanej dotacji 
(refundacji) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie  
pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie”, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę środków własnych na to zadanie. Planowany deficyt 
budżetu powiatu zwiększy się o 680 000,00 zł i wyniesie 8 502 295,96 zł, który planuje się 
finansować kredytem bankowym w wysokości 5 000 000,00 zł oraz osiągniętymi wolnymi 
środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu 
wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów pożyczek z lat 
ubiegłych w wysokości 3 502 295,96 zł. Do projektu uchwały dołączono wymagane 
załączniki. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2018-2039 (druk nr 5/XXXIX);  
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Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedstawione zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej dotyczą zmian wynikających ze zmian w projekcie uchwały w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2018 r., jak również urealnienia wielkości liczbowych  
w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2018-2022”. 
Wszystkie zmiany szczegółowo zostały opisane w uzasadnieniu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Ad.5 Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie z zakresu 
realizacji zadań za 2017 r. 
 
Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie z zakresu realizacji 
zadań za 2017 r. stanowi załącznik nr 3. 
 
Ad.6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  
 
Radny Piotr Bugajski złożył wniosek: 
- prośba o uzupełnienia pobocza na łuku drogi powiatowej przed miejscowością Banie jadąc 
od strony Piaseczna. 
Pismo znak: BRZ.0012.1.41.2018.DK 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.40. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Arkadiusz Łysik 
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