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PROTOKÓŁ nr 40/2005 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dnia 13 stycznia 2006 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało, do godz. 15.00 W posiedzeniu wzięło 
udział 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Skarbnik Powiatu Lilianna 
Ochmańska, Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz a także Wicestarosta Józef Ruciński, 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart i Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Wacław 
Gołąb. Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Aleksandra 
Zielińska. 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 XXXII 
sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4. 
Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu z prac Zarządu między sesjami. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, w jakim procencie zostały zrealizowane dochody  
ze sprzedaży majątku. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że po analizie przewidywanego 
wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2005 r. ogółem dochody w porównaniu do planu 
budżetu zostały wykonane w 91 %. W tym wpływy ze sprzedaży majątku wykonano w 26 %. 
W budżecie zaplanowana była kwota w wysokości 4 928 635 wykonanie wyniosło 1 306 015 
złotych. Pani Skarbnik dodała, że przetarg na zbycie nieruchomości, w której mieści się 
obecnie PCPR odbył się tuż przed zakończeniem roku 2005 natomiast akt notarialny zostanie 
podpisany w pierwszym kwartale 2006 r. i dochody w wysokości 400 000 złotych zasilą 
dochody budżetu w roku 2006. Skarbnik przedstawiła przewidywane wykonanie dochodów 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na dzień 31.12.2005 r. wg ważniejszych źródeł – zał. nr 3. 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, jaki jest stan zobowiązań wymagalnych za 2005 r. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska przedstawiła wykaz zobowiązań na dzień  
31 grudnia w latach 1999 – 2005 według jednostek organizacyjnych powiatu – zał. nr 4. 
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2005 r. wynoszą 1 035 213, 13 złotych.  
 

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

Komisja przyjęła jednogłośnie 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). 
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wacław Gołąb przedstawił 
prezentację multimedialną dotycząca regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
zasady przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 
mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli szkół  
i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński. (materiał wykorzystany podczas 
prezentacji stanowi zał. nr 5) 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał czy subwencja oświatowa starcza na pensje dla nauczycieli. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że w strukturze wydatków 
oświatowych 80 % wynoszą wynagrodzenia natomiast pozostałe 20 % stanowią wydatki 
rzeczowe na utrzymanie jednostki. W takich szkołach jak Szkoła Specjalna w Gryfinie czy 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach wydatki na wynagrodzenia są wyższe 
niż subwencja oświatowa stąd też corocznie brakuje w tych jednostkach na bieżące  
ich utrzymanie. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie 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 mógł czerpać zyski poprzez 
wydzierżawianie tych pomieszczeń innym podmiotom.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie 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). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
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 jednogłośnie 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). 
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Radny Henryk Kaczmar zapytał, na czym polegają zmiany do druku nr 10. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że w pierwotnej wersji druku nr 10 
Zarząd zaproponował zmiany do kwoty 3 000 000 złotych w uchwale budżetowej w, § 18  
w którym Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia w ciągu roku 
budżetowego zobowiązań na kwotę 1 500 000 złotych. Po przeanalizowaniu Zarząd wycofał 
się z tego zapisu, dlatego też nowy druk nr 10 nie przewiduje tych zmian. Pozostałe zapisy 
projektu uchwały są niezmienione. 
 

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). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Ad. 6. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Komisji Aleksandra Zielińska  przedstawiła członkom komisji projekt 
planu pracy Komisji Gospodarki na rok 2006. Plan ten będzie szczegółowo omawiany  
na następnym posiedzeniu komisji. 

 
Ad. 5. 
 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
        Przewodnicząca Komisji 

            Aleksandra Zielińska  

 
 
Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 
 


