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Protokół Nr XXII/2004 
posiedzenia Komisji Budżetowej 
w dniu 25 sierpnia 2004 roku 

Posiedzenie Komisji odbyło się 25 sierpnia 2004 roku o godz. 11.00.  
(lista obecności - zał. Nr 1). Było to wspólne posiedzenie członków wszystkich 
Komisji ze Starostą Ewą De La Torre i Skarbnikiem L. Ochmańską.  
Celem spotkania było uroczyste otwarcie drogi Dobropole-Kołowo.  
Na spotkaniu omówione zostało również pismo jakie wystosowała Prezes 
Zarządu Oddziału ZNP w Gryfinie Pani E. Tomaszczyk do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie (zał. nr 2) 
Starosta Ewa De La Torre: Aby wyjaśnić kwestie poruszone w piśmie do RIO, 
poprosiliśmy wszystkich dyrektorów naszych placówek, aby przygotowali 
informacje, których dotyczyło pismo p. Tomaszczyk. Efektem tej pracy są 
teczki, ze wszystkich naszych szkół, z wszelkimi wyjaśnieniami.  
Jako Zarząd prosimy członków Komisji Rewizyjnej i Spraw Społecznych o 
spowodowanie i przeprowadzenie na podstawie dostarczonych danych kontroli 
działań Zarządu i Rady Powiatu w tej dziedzinie. Chcielibyśmy aby państwo 
zechcieli - jako dwie Komisje- wypracowali albo jeden wspólny wniosek na 
podstawie oceny tych materiałów, albo żeby to były wnioski dwóch Komisji.  
My te wnioski zaopatrzymy w zbiorczy komentarz, który Państwu przeczytam. 
Będziemy chcieli te materiały - czyli ocenę stanu domniemanych 
nieprawidłowości, które rzekomo istnieją, jak i Państwa ocenę, przesłać do RIO 
i Pani E. Tomaszczyk. 
O wynikach Państwa kontroli powiadomimy także  wszystkich Radnych i 
dyrektorów jednostek, którzy przygotowali te materiały. 

(Starosta   odczytała pismo   do   Komisji   Rewizyjnej   i   Spraw   Społecznych 
przygotowane przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki) 

A. Nycz: Oprócz tych kroków, jakie poczyniliśmy, skierowaliśmy również 
Audyt do placówek oświatowych, a więc ta informacja powinna być jeszcze 
bardziej pełna. Źle się stało, że Pani Tomaszczyk w swoim piśmie nie wskazała 
konkretnej szkoły, w której dopuszczono się nieprawidłowości - wtedy łatwiej 
byłoby to sprawdzić. 
D. Bus: Czy moglibyśmy dostać jednokartkowe oświadczenia od dyrektorów 
szkół, że w zakresie funduszu świadczeń socjalnych nie mają zaległości i w 
jakim procencie został on wykorzystany w tym roku? 
K. Ziętek: Materiały dostarczone dokładnie przeanalizujemy, ale faktycznie, 
złożenie takiego oświadczenia przez dyrektorów szkół byłoby wskazane. 
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W dalszej części spotkania Starosta Ewa De La Torre zaprosiła wszystkich 
Radnych na uroczyste otwarcie nowej drogi Dobropole-Kołowo, 
współfinansowanej ze środków UE. 
 
 
 
        Przewodniczący Komisji 
        Józef Medyński 


