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Protokół Nr 1/07 z posiedzenia
Komisji Budżetu i Gospodarki,
które odbyło się w dniu 24 stycznia 2006 r.
w Starostwie Powiatowym w Łobzie,
ul. Konopnickiej 41
Rozpoczęcie obrad godz. 11,30
Zakończenie obrad godz. 12,50

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji pan
Zdzisław Trojga. Powitał Członków Komisji oraz wszystkie osoby przybyłe
na posiedzenie. Na podstawie list obecności stwierdził quorum.
2. Ustalenie proponowanego porządku obrad
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku posiedzenia
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
3.1
w sprawie wstąpienia na miejsce po wygaśniętym mandacie
radnej Rady Powiatu w Łobzie Zofii Makarec w Okręgu Wyborczym nr 4 kandydata Pawła Bot
3.2
w sprawie wstąpienia na miejsce po wygaśniętym mandacie
radnego Rady Powiatu w Łobzie Antoniego Gutkowskiego w
Okręgu Wyborczym nr 1 kandydata Henryka Musiała
3.3 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
3.4
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Spraw
Społecznych
3.5 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty
4. Wnioski i oświadczenia
5. Zamknięcie obrad
Komisja pozytywnie przyjęła porządek posiedzenia.
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3 Zaopiniowanie projektów uchwał:
3.1

w sprawie wstąpienia na miejsce po wygaśniętym mandacie radnej Rady Powiatu w Łobzie Zofii Makarec w Okręgu Wyborczym
nr 4 kandydata Pawła Bot

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
3.2

w sprawie wstąpienia na miejsce po wygaśniętym mandacie radnego Rady Powiatu w Łobzie Antoniego Gutkowskiego w Okręgu
Wyborczym nr 1 kandydata Henryka Musiała

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
3.3

w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały z
kandydaturą radnego Sarny i pana Musiała do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
3.4

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
3.5

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
4. Wnioski i oświadczenia
Zdzisław Trojga zapytał czy jest uchwała o szczegółowości budżetu.
Helena Szulc odpowiedziała, że jest procedura uchwalania budżetu. Zgodnie z tą procedurą do 30 września każdego roku wszystkie jednostki składają swoje preliminarze. Do 15 października powiat otrzymuje wstępne informacje o dotacji i subwencji. Od 15 października do 15 listopada to okres na
przygotowanie projektu, a następnie przedłożenie do dla Rady Powiatu i do
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dodała, że powiat ma małe dochody, są
to m.in. wpływy od funkcjonariuszy DPS, które są przeznaczane na pomoc
społeczną, są dochody z komunikacji, za wynajem sal w Zespołach Szkół
dla szkół niepublicznych. Poza tym, w związku ze zmianą ustawy o pomocy
społecznej, powiat finansuje pobyt dzieci z terenu powiatu łobeskiego w domach dziecka i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a powia2

ty, które posiadają dzieci w Domu Dziecka w Zajezierzu, finansują ich pobyt.
W budżecie są zaplanowane również ewentualne wpływy ze sprzedaży mienia. W tym roku jest zaplanowana sprzedaż gruntów po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym przy DPS w Resku oraz plac przy ZDP w Łobzie.
Powiat musi generalnie czekać na dotacje i subwencje.
Mieczysław Fojna powiedział, że w Resku są dwie działki rolne. Dodał, że
te grunty są bardzo atrakcyjne i należy sprzedać je po jak najwyższej cenie.
Jan Olszewski powiedział, że zostanie ogłoszony przetarg. Będą 3 przetargi po 15-18 ha na jeden przetarg. Dodał, że ten teren nie jest za bardzo
atrakcyjny.
Zdzisław Trojga stwierdził, że Komisja Budżetu i Gospodarki powinna
współtworzyć z Zarządem budżet. Jest to Komisja budżetowa, więc mogłaby
dostawać wcześniej materiały dotyczące budżetu.
Helena Szulc powiedziała, że nie ma żadnego problemu. Rada dostaje informację z wytycznymi do projektu budżetu i jest to omawiane przed przygotowaniem projektu. Ta informacja jest bardziej lakoniczna, są tam głownie informacje o wydatkach inwestycyjnych.
Zdzisław Trojga powiedział, że Komisja mogłaby również otrzymywać wnioski składane do budżetu i plany finansowe jednostek.
Mieczysław Fojna zawnioskował, aby w Komisjach Przetargowych przy
przetargach dotyczących zbywania mienia uczestniczył przedstawiciel Rady.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że raczej nie powinno być problemu, aby
przedstawiciel Rady brał udział w pracach Komisji.
Ryszard Sola zapytał o sytuację Powiatowego Urzędu Pracy.
Helena Szulc powiedziała, że główna księgowa przygotowała rozliczenie.
Przy kadrze 30 etatów i połowy etatu sprzątaczki do zaplanowanych w budżecie środków na wynagrodzenia – bez nagród i 5% podwyżek – z budżetu
powiatu trzeba dołożyć 50 tys. zł. PUP na funkcjonowanie ma 1 020 621 zł.
Mieczysław Fojna powiedział, że jeśli jest 1 mln 020 621 zł i na płace zaplanowano 216 tys. zł, a dodatkowych pieniędzy dotacji z Ministerstwa jest
253,6 tys., więc należy ten 1 mln zwiększyć o 50 tys. zł. Poza tym, na dzień,
kiedy było sprawozdanie to w PUP było 36,5 etatu, teraz zwolniono tych pracowników, zostało 32 etaty i teraz trzeba zapewnić te 50 tys. zł.
Zdzisław Trojga zapytał jaka jest ostateczna kwota dotacji dla PUP.
Helena Szulc powiedziała, że w tej chwili nie dostała z Ministerstwa żadnej
ostatecznej informacji.
Waldemar Konefał powiedział, że te środki są ujęte w budżecie. W chwili,
gdy przyjdą oficjalne kwoty, Zarząd wystąpi o korektę budżetu.
Zdzisław Trojga zapytał o obecną sytuację zatrudnienia w PUP. Przypomniał, że dyrektor PUP na sesji powiedział, że będzie musiał zwolnić pracowników.
Ryszard Brodziński powiedział, że Zarząd nie poruszał jeszcze tego tematu. PUP posiłkował się robotami publicznymi, ale to się skończyło. Poprzedni
Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie pracowników do końca roku. Stosow3

nie do przyznanego budżetu na 2007 r. miały być podjęte decyzje kadrowe
na 2007 r. Jednak Dyrektor zatrudnił tych ludzi od razu na czas nieokreślony. Z tego powodu teraz trzeba było zwalniać ludzi.
Ryszard Sola powiedział, że dla pracowników, którzy są zatrudnieni obecnie w PUP nie ma zaplanowanych środków na podwyżki i nagrody.
Zdzisław Trojga powiedział, że nie powinno być sytuacji, że dyrektor PUP
przyjeżdża do Reska i straszy ludzi zwolnieniami. Zapytał o sytuację szpitala
w Resku.
Ryszard Brodziński powiedział, że jest dobra atmosfera rozmów z powiatem stargardzkim.
Zdzisław Trojga zapytał, jaką część długu SPZZOZ dostanie powiat łobeski.
Ryszard Brodziński powiedział, że na razie nie ma o tym mowy.
Zdzisław Trojga zapytał o sprawę nieruchomości.
Ryszard Brodziński powiedział, że premier przyznał te nieruchomości na
własność powiatu łobeskiego, a powiat stargardzki zaskarżył tą decyzję.
NSA zawiesił wykonanie decyzji premiera. Zarząd Powiatu Łobeskiego wystąpił do Wojewody o wykreślenie SPZZOZ w Łobzie z rejestru podmiotów
prowadzących działalność medyczną. Wojewoda zawiesił to postępowanie
do czasu rozstrzygnięcia sprawy własności.
5. Zamknięcie posiedzenia
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła:
Agnieszka Maśnik

4

