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PROTOKÓŁ nr 40/2005 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 28 grudnia 2005 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało, do godz. 16.00 W posiedzeniu wzięło 
udział 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart  
oraz Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz. Posiedzenie otworzył i obrady prowadził 
Przewodniczący Komisji Józef Medyński. Porządek obrad 40 posiedzenia komisji został 
przyjęty bez zmian (zał. nr 2). Protokół z 39 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 
Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez Radnych w sprawie projektów 
uchwał na XXXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4. 
Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu z prac Zarządu między sesjami. 
 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 
zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice (druk nr 2/XXXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 
zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino (druk nr 3/XXXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 
zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Moryń (druk nr 4/XXXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 
zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko Zdrój (druk  
nr 5/XXXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 
zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia (druk nr 6/XXXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 7/XXXI). 

 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że obok szkół publicznych 
funkcjonują szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i powiat przyznaje 
im dotacje, które pochodzą z subwencji ministerstwa edukacji.  
Radna Grażyna Łogin zapytała, kiedy będzie uchwalany regulamin wynagradzania 
nauczycieli. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że na sesji styczniowej. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Powiatu w Gryfinie na 2006 r. (druk nr 8/XXXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 9/XXXI). 

 
Przewodniczący Józef Medyński zapytał, czego dotyczyły zmiany w powyższym 
regulaminie. 
Sekretarz Jerzy Herwart odpowiedział, że godnie z kompetencjami regulamin 
organizacyjny starostwa uchwala Rada Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu.  
Od poprzedniej kompleksowej redakcji regulaminu organizacyjnego minęły 3 lata  
w związku z tym w regulaminie zostały zmienione zakresy zadań wydziałów, ponieważ  
w między czasie zmieniły się niektóre przepisy. Poza tymi zmianami do regulaminu 
zostały również wprowadzone nowe rozdziały: dot. współpracy między członkami 
kierownictwa starostwa, dot. organów kolegialnych w starostwie, dot. organizacji narad, 
dot. dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników starostwa jak również  
dot. obsługi interesantów. Sekretarz dodał, że w schemacie organizacyjnym doszła nowa 
komórka organizacyjna – Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, ponieważ ustawa 
nakłada obowiązek utworzenia takiego biura. W biurze tym oprócz kierownika pracuje 
również inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wszystkie zmiany odbywają  
się bez etatowo, ponieważ kierownikiem biura jest pan Kaźmierczak, który  
do tej pory był pełnomocnikiem ds. informacji niejawnych a inspektorem bezpieczeństwa 
został pan Trzeciak, który do tej pory był informatykiem zatrudnionym na cały etat  
a obecnie będzie na ¾ etatu informatykiem a na ¼ etatu będzie inspektorem  
ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XX/246/2004 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.(druk nr 10/XXXI). 

 
Radna Grażyna Łogin zapytała o program inwestycyjny i zadanie finansowane z budżetu 
powiatu – SOSW – relokacja Domu Dziecka – modernizacja kuchni. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że zrobiono dokumentację  
dla SOSW, który dot. bezpośrednio Domu Dziecka w Binowie jak również wykonano  
w ośrodku potężny (jak na warunki powiatowe) remont kuchni. Odrębną sprawą jest chęć 
sprzedaży budynku Domu Dziecka w Binowie, na którego oferentów do tej pory nie było. 
Problem nie dot. tylko tego, że trzeba dzieci z Domu Dziecka przenieść, bo coś się dzieje,  
ale jest problem osiągania standardów. Domy Dziecka jak również Domy Pomocy Społecznej 
muszą w określonym czasie osiągnąć standard.  
Radna Grażyna Łogin powiedziała, że na przestrzeni lat w Domu Dziecka w Binowie 
również wykonano kilka remontów, ale z informacji, które posiada istnieje w chwili obecnej 
problem z dachem budynku, który przecieka.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że dopiero się okaże, jakie środki 
zostaną i co będzie można przekazać poszczególnym jednostkom.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 11/XXXI). 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 12/XXXI). 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 (druk  
nr 13/XXXI). 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad. 5. 
Wydanie opinii w sprawie umorzenia należności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 1 w Chojnie za olej opałowy używany do ogrzewania szkoły. (pismo dyrektora  
Z. Niechciała – zał. Nr 3) 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że szkoła w Chojnie jest połączona 
ciągiem z budynkiem administracyjnym starostwa. Dyrektor szkoły zgłosił się z prośbą  
o umorzenie należności za ogrzewanie, ponieważ brakuje mu środków w szkole. Starostwo  
już za to zapłaciło. 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart dodał, że koszt za ogrzewanie szkoły pójdzie w koszty 
administracji. 
Przewodniczący Józef Medyński odczytał propozycje rozstrzygnięcia w/w sprawy.  
(zał. Nr 4) 
Komisja jednogłośnie opowiedziała się za umorzeniem w całości należności za olej opałowy. 
 
Ad. 6. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
        Przewodniczący Komisji 

                 Józef Medyński 

Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 


