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PROTOKÓŁ nr 45/2006 

z posiedzenia Komisji Budżetowej 
w dniu 24 kwietnia 2006 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało, do godz. 15.45. W posiedzeniu wzięło 
udział 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Wicestarosta Józef Ruciński oraz 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska. Posiedzenie otworzył i obrady prowadził 
Przewodniczący Komisji Józef Medyński. Porządek obrad 45 posiedzenia komisji został 
przyjęty bez zmian (zał. nr 2). Protokół z 44 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 
Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów 
uchwał na XXXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2006 r. (druk nr 2/XXXVI). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia i włączenia  

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych  
w Mieszkowicach Technikum Zawodowego (druk nr 3/XXXVI). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia i włączenia  

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie 
I Technikum Zawodowego (druk nr 4/XXXVI).  

 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że w ramach powyższych zespołów 
szkół tworzy się Technikum Zawodowe. Należy to wpisać do statutu  
i konsekwencją uchwał na druku nr 3 i 4 są uchwały na druku nr 5 i 6.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały Nr XXVIII/337/2002 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu 
Szkół Rolniczych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach (druk  
nr 5/XXXVI). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały Nr XXVIII/343/2002 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk nr 6/XXXVI). 

  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie zgody  
na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie majątku ruchomego 
(druk nr 7/XXXVI). 

 
Radny Stanisław Szymoniak zapytał czy jest taka potrzeba, aby odstąpić  
od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie majątku. 
 
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że powyższa uchwala jest konsekwencją wcześniej 
podjętych uchwał w sprawie ZOZ. Została podjęta uchwała o restrukturyzacji SPZOZ gdzie 
Rada wyraziła zgodę na przekazanie przez szpital umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia  
na świadczenie usług firmie „Intermed”. Aby firma „Intermed” mogła świadczyć usługi musi 
mieć majątek ruchomy i powyższa uchwała dot. przekazania takiego majątku. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 8/XXXVI). 
 
Radny Stanisław Szymoniak zapytał, dlaczego zwiększa się w powyższym projekcie 
uchwały wydatki na administrację. 
 
Skarbnik Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że przetarg na ubezpieczenie całego majątku 
powiatu został ogłoszony przez Powiat Gryfiński w imieniu, którego działał Zarząd Powiatu. 
Jednostki organizacyjne powiatu swoje budynki mają w trwałym zarządzie w związku,  
z czym dwa razy do roku opłacane są składki ubezpieczenia majątkowego i stąd też kwotę  
41 000 złotych, którą opłacane są składki na ubezpieczenia majątku są przesuwane  
z jednostek do starostwa, aby opłacić polisę ubezpieczenia majątku. Jednostki organizacyjne 
pieniądze na ubezpieczenia mają wpisane w swoich planach finansowych. 
 
Radna Grażyna Łogin zapytała czy powyższa kwota jest jedną z rat czy tyle wynosi 
ubezpieczenie na cały rok.  
 
Skarbnik Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że tyle wynosi ubezpieczenie majątku 
powiatu na cały rok 2006 łącznie z przedmiotami ruchomymi.  
   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 9/XXXVI). 

 
Skarbnik Lilianna Ochmańska powiedziała, że w DPS w Moryniu i w DPS w Trzcińsku 
Zdroju zwiększyła się liczba pensjonariuszy.  W związku z powyższym zostaje zwiększony 
plan finansowy dla DPS w Moryniu o kwotę 15 588 złotych. Powyższą kwotę powiat 
otrzymuje od wojewody.  Natomiast na wniosek dyrektora PCPR zostaje zwiększony plan 
wydatków w NDD „Agatos” w Gardnie w związkiem z przyjętą małoletnią mieszkanką, 
pochodzącą ze Szczecina, z którym zostało podpisane porozumienie na finansowanie pobytu 
dziecka w Powiecie Gryfińskim- zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 629 złotych. Pani 
Skarbnik dodała, że zostaje również wpisana do budżetu kwota 673 złotych w związku  
z otrzymanym odszkodowaniem z PZU na pokrycie kosztów związanych z usunięciem szkód 
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powstałych w wyniku włamania do pomieszczenia biurowego w Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Chojnie w zeszłym roku. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. 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/XXXVI). 

 
Skarbnik Lilianna Ochmańska powiedziała, że uchwała jest konsekwencją poprzedniej 
uchwały, ponieważ ustala się w niej wysokość dotacji dla NDD „Agatos” w Gardnie jak 
również dla DPS w Moryniu. Po powyższych zmianach kwota dotacji dla DPS w Moryniu  
na rok bieżący wynosi 1 726 635 złotych a dla NDD „Agatos” kwota ta wynosi  
162 047 złotych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium 
dla Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 11/XXXVI). 

 
Przewodniczący Józef Medyński odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dot. sprawozdania Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z wykonania budżetu za 2005 r (zał. nr 3), wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2005 (zał. nr 4) oraz uchwałę Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o powyższym 
wniosku Komisji Rewizyjnej (zał. nr 5). 
 
Skarbnik Lilianna Ochmańska powiedziała, że na dzień dzisiejszy wszystkie jednostki 
spłaciły swoje zobowiązania  z roku ubiegłego i nie poniosło to żadnych skutków związanych 
z odsetkami.  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

 
Ad. 5. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Ryszard Laska zapytał czy Zarząd zajmował się już rezygnacją dyrektora SPZOZ - 
Szpital Powiatowy w Gryfinie z pełnionej funkcji. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że jeszcze Zarząd tą sprawą  
się nie zajmował, przyjął tylko informację o jego rezygnacji.  
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

Przewodniczący Komisji 

                Józef Medyński 

Protokołowała: 
Agnieszka Małyszko 


