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PROTOKÓŁ nr 41/2006 

z posiedzenia Komisji Budżetowej 
w dniu 16 stycznia 2006 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało, do godz. 16.30 W posiedzeniu wzięło 
udział 6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Wicestarosta Józef Ruciński, Etatowy 
Członek Zarządu Adam Nycz, Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart, Skarbnik Powiatu Lilianna 
Ochmańska a także Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wacław 
Gołąb. Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Józef Medyński. 
Porządek obrad 41 posiedzenia komisji został przyjęty bez zmian (zał. nr 2). Protokół  
z 40 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia było 
zajęcie stanowiska przez Radnych w sprawie projektów uchwał na XXXII sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4. 
Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu z prac Zarządu między sesjami. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  
od odwołania darowizny nieruchomości (druk nr 3/XXXII).  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników 
administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński (druk nr 4/XXXII). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na 2006 r. regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych 
innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński (druk nr 5/XXXII). 

 
Radna Grażyna Łogin powiedziała, że ponieważ pod uchwałą znajduje się adnotacja,  
że ten regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi w grudniu 2005 r. to dobrze 
byłoby gdyby takie podpisy znalazły się również pod regulaminem, aby nauczyciele też mieli 
taką wiedzę. 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wacław Gołąb odpowiedział, 
że taki egzemplarz z podpisami zostanie radnym dostarczony na sesję Rady Powiatu.  
Radna Grażyna Łogin powiedziała, że zawsze podpisze się pod zmianami dla nauczycieli, 
jeśli będą dla nich korzystne i jednocześnie dodała, że dobrze byłoby gdyby takie zmiany  
nie skutkowały w niemożliwości finansowania tych zmian i aby nie zabrakło pieniędzy  
na wynagrodzenia dla nauczycieli. Radna zapytała jak to wygląda w planach budżetu 
jednostek organizacyjnych powiatu, jakimi są szkoły. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że szkoły mają swój budżet i ten 
budżet zależy od ilości uczniów w danej placówce. Powyższy regulamin wynika również  
z założeń projektu subwencji oświatowej. Jeśli chodzi o poszczególne składniki to Rada  
ma wpływ na dodatek funkcyjny dla kadry kierowniczej jednostek oraz na dodatek 
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mieszkaniowy, który na terenie Powiatu Gryfińskiego należy się w Mieszkowicach 
i w Nowym Czarnowie. 
Radna Grażyna Łogin zapytała, na jakich warunkach zatrudniany będzie w szkołach 
nauczyciel - doradca metodyczny. 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wacław Gołąb odpowiedział, 
że nauczyciel - doradca metodyczny będzie zatrudniony w szkole na pełnym etacie ze zniżką 
godzin. W tygodniu taki nauczyciel będzie miał jeden dzień wolny od pracy i będzie dostawał 
dodatek dla nauczyciela – doradcy metodycznego. Doradca metodyczny będzie prowadził 
zajęcia pokazowe, przygotowywał publikacje oraz koordynował prace nauczycieli 
poszczególnych przedmiotów. 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w drodze 
darowizny, nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni, przy  
ul. Niepodległości 28 w Gryfinie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 6/XXXII). 

 
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że w uchwale o restrukturyzacji szpitala było 
zapisane, że powiat będzie pozwalał szpitalowi korzystać z mienia ruchomego  
i nieruchomego, aby szpital mógł zmniejszać swoje zadłużenie. W powyższej uchwale 
przychodnia zostaje przekazana szpitalowi, który będzie musiał z niej czerpać jakieś korzyści, 
aby uzyskać to, co jest w programie restrukturyzacji, czyli zaspokojenie zobowiązań szpitala. 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku 

Gospodarstwa Krajowego, na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją 
projektu pn. „Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Powiatu 
Gryfińskiego” realizowanego w ramach ZPORR (druk nr 7/XXXII). 

 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że banki mogą prefinansować realizację 
projektów unijnych i powiat chce z tego skorzystać. W ten sposób nie będą blokowane środki 
własne, ponieważ powiat za realizację projektu zapłaci pieniędzmi z kredytu z Banku 
Gospodarstwa Krajowego a w momencie rozliczenia projektu z Wojewodą pieniądze trafią  
do BGK a nie do powiatu. 
Radny Ryszard Laska powiedział, że z treści powyższej uchwały nie wynika,  
na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze z kredytu. Radny poprosił również  
o przygotowanie uzasadnienia do druku nr 7.  
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart powiedział, że pieniądze będą przeznaczone na zakup  
45 komputerów, oprogramowanie oraz zakup i instalację kiosków internetowych na terenie 
powiatu w ramach realizacji projektu „Budowa społeczeństwa informacyjnego”. 
Radny Ryszard Laska zapytał, jaki będzie koszt obsługi pożyczki. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że ten koszt będzie podany dopiero  
po podpisaniu umowy pożyczki, natomiast koszty odsetek od pożyczki plus obsługa 
rachunków bankowych nie będzie przekraczała 10 % wartości tej pożyczki.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok (druk nr 8/XXXII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok (druk nr 9/XXXII). 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok (druk nr 10/XXXII). 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawi 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk 
nr 11/XXXII). 

 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart powiedział, że zmiany w regulaminie organizacyjnym 
dotyczą poszerzenia zadań w paragrafie dotyczącym Referatu Audytu i Kontroli. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu  

na pierwszy kwartał roku 2006 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 12/XXXII). 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że Komisja Rewizyjna na swoim 
posiedzeniu wnioskowała, aby w powyższej uchwale zmienić termin rozliczenia dotacji.  
W związku z powyższym § 2 uchwały otrzymał brzmienie: zobowiązuje się SPZZOZ  
w Gryfinie do przekazania Zarządowi Powiatu w terminie do 30 kwietnia 2006 roku 
rozliczenia finansowego i merytorycznego z wykorzystania dotacji według określonego wzoru 
będącego załącznikiem niniejszej uchwały. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

O godz. 16.15 na posiedzenie komisji przybyli radni - Ryszard Dragan i Bolesław Paulski, 
którzy do tego czasu uczestniczyli w obradach Komisji Rewizyjnej. 

 
Ad. 6. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Józef Medyński poprosił członków komisji o przygotowanie na następne 
posiedzenie komisji propozycji do planu pracy komisji w 2006 r. 
Radny Stanisław Szymoniak zapytał, jakie obecnie istnieją zagrożenia dla funkcjonowania 
powiatu. 
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Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy żadnego 
zagrożenia nie ma. Niezrealizowane zadania wynoszą ogółem 1 500 000 w tym największe 
zobowiązania w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 845 000 złotych, reszta  
dot. mniejszych kwot. Zarząd, podjął działania, aby ten problem rozwiązać.  
Radny Stanisław Szymoniak zapytał czy Wojewoda wypłacił wszystkie pieniądze należne 
Powiatowi Gryfińskiemu za zrealizowanie projektów. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że Wojewoda nie zapłacił 
wszystkich pieniędzy, dlatego w tym roku wpłynie jeszcze na konto powiatu kwota  
w wysokości 100 000 złotych z projektu „Budowa windy” oraz 160 000 złotych z projektu 
„Budowa drogi Bartkowo – Gajki”. Te środki wpłyną na rachunek tegoroczny i będą 
umieszczone w budżecie dochodów tego roku. Pani Skarbnik dodała, że wszystkie jednostki 
dostały pieniądze na wynagrodzenia dla nauczycieli.  
 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
        Przewodniczący Komisji 

                 Józef Medyński 

Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 


