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 PROTOKÓŁ NR 43/18 

POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  
z dnia 22.06.2018 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 13.30 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1) Wicestarosta Jerzy Miler, Skarbnik Powiatu Janina Niwa oraz zaproszeni 
naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący 
komisji Arkadiusz Łysik. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie 
projektów uchwał na XLI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 43 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 42/18 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia 
samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład 
Aktywności Zawodowej w Gryfinie" ( druk nr 2/XLI);  
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej – 
Ewa Urbańska 

 
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie Ewa Urbańska powiedziała, że 
utworzenie zakładu budżetowego pod nazwą „Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej  
w Gryfinie”  planowane jest z dniem 1 września 2018 r., tak jak przewiduje uchwała. Do 
końca roku planowane jest także uruchomienie wszystkich pracowni oraz zatrudnienie 
czterdziestu osób niepełnosprawnych, rekrutowanych aktualnie do projektu realizowanego 
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Projekt jest skierowany pod kątem 
zatrudnienia w ZAZ osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z każdym schorzeniem, 
a także osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, upośledzonych umysłowo, 
chorych psychicznie oraz z autyzmem. Reasumując osoby odbywające rekrutację do projektu 
będą na koniec roku docelowo pracowały w ZAZ. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz zapytał czy osoby niepełnosprawne będące w zakładzie będą 
posiadały kwalifikacje czy je uzyskają. 
 
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej odpowiedziała, że w ramach projektu osoby te 
będą przechodziły zawodowe przeszkolenia pod kątem danych pracowni, jednakże posiadanie 
tych kwalifikacji przy zatrudnieniu nie jest wymagane. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że w uzasadnieniu dołączonym do projektu 
uchwały wskazano także dwanaście osób personelu, wśród których muszą być osoby 
posiadające kwalifikacje. 
 
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej odpowiedziała, że czterdzieści osób 
niepełnosprawnych zatrudnionych będzie jako pracownicy usługowo – produkcyjni, 
natomiast dwanaście osób stanowi kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do 
poszczególnych pracowni pełniących funkcje instruktorów pracy. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie – Ewa Urbańska. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfińskiego za 2017 rok ( druk nr 3/XLI);  

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że w ramach omawianej uchwały 
dokumentacja obejmuje sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe 
Powiatu Gryfińskiego. Sprawozdanie to składa się z następujących elementów:  bilansu 
wykonania budżetu Powiatu, łącznego sprawozdania bilansu jednostek budżetowych, 
łącznego sprawozdania rachunku zysków i strat oraz łącznego sprawozdania o zmianach  
w funduszu zasadniczym. Sprawozdanie finansowe obejmuje także działalność jednostek 
budżetowych, działalność Dochodów Skarbu Państwa oraz działalność Funduszu Pracy. 
Każda z tych działalności zgodnie z ustawą o rachunkowości ma określone wyłączenia  
w zakresie przypływów wewnętrznych, które dotyczą na przykład: kosztów, przychodów, 
należności i zobowiązań.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok (druk nr 4/XLI);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego (druk nr 5/XLI);  
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji i informacji – 
Agnieszka Turek 

 
Radny Arkadiusz Łysik zapytał, w jakiej kwocie obniżeniu ulegnie wynagrodzenie Starosty 
w związku z tą uchwałą. 
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek odpowiedziała, że 
wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego ulegnie zmniejszeniu o 1 740,00 zł brutto w związku  
z obniżeniem pensji zasadniczej, dodatku stażowego oraz dodatku specjalnego. Zmiana ta 
związana jest z wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936), 
w którym zmianie uległy m.in. kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla wójtów, starostów  
i marszałków województw. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz zapytał, po co Rada ma zajmować stanowisko w tej sprawie  
i co w przypadku gdy nie zostanie wyrażona zgoda na obniżenie wynagrodzenia Starosty. 
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek odpowiedziała, że wynika 
to z ustawy, w której wskazane jest, że Rada jest jedynym organem uprawnionym  
do dokonywania zmian w tym zakresie.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
(2 za; 0 przeciw; 1 wstrz. się). 
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Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji - Agnieszka Turek 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska  
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane 
z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu 
decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 6/XLI); 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki Elżbieta Lorenowicz - Bień 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień  
powiedziała, że zmiana danej uchwały wynika z przepisów oświatowych, które są obecnie 
wdrażane. Od 1 września bieżącego roku obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla logopedów, 
psychologów, pedagogów oraz doradców zawodowych ma wynieść nie więcej niż  
22 godziny. Do tej pory ilość wymiaru godzin była zróżnicowana, dla logopedów było to  
20 godz. tygodniowo a dla pozostałych 25 godz. tygodniowo. Projekt tej uchwały został 
przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym. Na chwile obecną posiadamy dwie 
opinie. Pierwszą z nich jest pozytywna opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd 
Oddziału w Gryfinie natomiast druga częściowo pozytywna, częściowo negatywna opinia 
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  
i Wychowania. Część negatywna odnosi się do zwiększenia wymiaru godzin zajęć dla 
logopedów. Opinie te nie są wiążące ale są wymagane. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały 
uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (druk nr 
7/XLI); 
 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień 
powiedziała, że w związku ze wskazaniem Prokuratury Rejonowej w Gryfinie, uchwała Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2018 r. uchylającą uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego, powinna zostać uchylona z uwagi na jej bezprzedmiotowość. Prokuratura 
przyjmuje stanowisko, że nie ma formalnej potrzeby uchylania wymienionej uchwały. 
Kwestia ta została także przeanalizowana przez naszą kancelarię, która przychyliła się  
do wniosku Prokuratury. 
 
Radny Arkadiusz Łysik zapytał, czy Prokuratura zajęła się tą sprawą z jakiegoś powodu. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień 
odpowiedziała, że Prokuratura może analizować nasze uchwały i najwyraźniej to uczyniła  
w związku z czym stwierdziła, że tak być nie powinno. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
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Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, sportu i turystyki – Elżbieta 
Lorenowicz – Bień 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d 
w Gryfinie (druk nr 8/XLI); 
 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha 
 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że umowa z  dotychczasowym użytkownikiem lokalu na  
11 Listopada w Gryfinie, w którym prowadzony jest punkt kasowy wygasa w sierpniu 
bieżącego roku. W związku z tym, że umowa przedłużenia najmu byłaby kolejną umową, 
zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami niezbędna jest zgoda Rady Powiatu na 
zawarcie umowy. Najemca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu na kolejne  
3 lata. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2018 rok (druk nr 9/XLI); 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedmiotem zmian jest zmiana budżetu 
polegająca na zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców  
domów pomocy społecznej i gmin do tego zobowiązanych. Kwota planowanego zwiększenia 
dochodów i wydatków wynosi 280 000,00 zł i przeznaczona jest na utrzymanie dwóch 
Domów.  Zwiększenie odpłatności w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach wynosi  
115 000,00 zł. Kwotę tą przeznacza się jako dotacje dla Stowarzyszenia „Pod Dębami” 
prowadzącego DPS, natomiast kwota 165 000,00 zł dotyczy zwiększenia dochodów  
z odpłatności  mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju i dotacji dla 
Stowarzyszenia „Dom z Sercem”. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
zawnioskował o wprowadzenie do budżetu dwóch projektów. Pierwszym projektem jest 
projekt pod nazwą „Podnoszenia jakości kształcenia zawodowego” z programu Erasmus+. 
Kwota środków zwiększających dochody i wydatki budżetu to 48 258, 50 zł. Jest to część 
dochodów i wydatków w ramach tego projektu, która dotyczy realizacji w roku bieżącym. 
Drugi projekt „Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość” to program  
z Regionalnego Programu Operacyjnego. Będzie on realizowany do 2020 r., natomiast do 
budżetu wprowadzamy część dochodów i wydatków która dotyczy roku bieżącego. Jest to 
kwota 155 421 98 zł zwiększająca dochody i wydatki. W związku z otrzymaniem przez 
Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych nawiązki sądowej, wnioskuje  
o przeznaczenie jej na zakup usług związanych zorganizowaniem wyjazdu letniego 
wychowanków placówki. Wydział Zarządzania Kryzysowego zawnioskował o wyodrębnienie 
z ich wydatków bieżących i przeznaczenie kwoty 6 000,00 zł na zakup pilarki łańcuchowej. 
W związku ze zmianą brzmienia paragrafu dochodów związanego z otrzymywanymi 
środkami z Funduszu Pracy dokonuje się technicznej zmiany w wysokości 330 400,00 zł. 
Brzmienie paragrafu było i obejmowało środki z funduszu pracy przeznaczone na pokrycie 
kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Obecna nazwa - to środki  
z funduszu pracy wynikające z odrębnych ustaw. W ramach środków z funduszu pracy 
zwiększyły się tytuły wydatków. Jest to fundusz celowy państwowy. Ponadto w ramach 
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dofinansowania projektu na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej przeznaczone 
środki do realizacji na ten rok mające charakter majątkowy instytucja zarządzająca w ramach 
tych środków, przekazała je na środki o charakterze bieżącym związane z kosztami obsługi 
tego projektu, w związku z czym konieczne są zmiany o charakterze technicznym. Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie zwrócił do budżetu niewykorzystaną kwotę  
2 870,92 zł wynikającą z otrzymanych wcześniej środków z rezerwy ogólnej na remont 
urządzenia chłodniczego w kwocie 10 000,00 zł. Remont podlegał rozliczeniu i jego koszt 
wyniósł 7 129,08 zł. Zwrócone środki zwiększają rezerwę ogólną. Naczelnik Wydziału 
Remontów i Inwestycji wniósł - w związku z nieotrzymaniem dofinansowania projektu 
„Dostosowania infrastruktury szkolnictwa zawodowego do rynku pracy” - aby tą pozycję 
wyprowadzić po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu, w części dotyczącej środków 
unijnych. Jest to kwota 1 487 500,00 zł, stąd zmniejszenie o tą kwotę dochodów i wydatków. 
W związku z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Budowa sieci tras rowerowych – Trasa 
Zielonego Pogranicza” w budżecie po stronie wydatkowej winno nastąpić wyodrębnienie, 
zgodnie z klasyfikacją budżetową. Zmiana polega na przesunięciu w ramach rozdziałów 
kwoty 70 805,00 zł, czyli zmniejszenie planowanych środków na drogi publiczne powiatowe  
i przeniesienie do puli środków na drogi publiczne wojewódzkie. Do projektu uchwały 
dołączono załączniki informujące m.in., że w wyniku zmiany uchwały zmieni się załącznik 
informujący o wysokości dotacji dla jednostek spoza sektora publicznego tj. Stowarzyszenia, 
które prowadzą domy Pomocy Społecznej.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na 
lata 2018-2039 (druk nr 10/XLI); 
 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały zmieniający wieloletnią 
prognozę finansową jest skutkiem zmian, które są w uchwale budżetowej. Dotyczą one 
projektów, zmniejszenia nakładów, przesunięcia rozpoczęcia projektu inwestycji - kształcenie 
zawodowe z 2019 roku na 2018 rok oraz wprowadzenie dwóch projektów zespołów. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania radnego Piotra 
Bugajskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 
11/XLI). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  
 
Brak 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.30. 
 
Protokół sporządziła: 
Aneta Stachów 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Arkadiusz Łysik 
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