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PROTOKÓŁ NR 25/2008 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 18.12.2008 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 13.00. W posiedzeniu udział 
wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził 
quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński. 
Głównym punktem posiedzenia była analiza materiałów na XXV sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Porządek obrad został przyjęty (zał. nr 2).  
Protokoły nr 23 i 24 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Informacja Dyrektora PCPR odnośnie bieŜącej sytuacji Niepublicznego 
Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” oraz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, Ŝe odnośnie Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” 
trwa postępowanie sądowe, które według opinii Pana Drabika powinno się zakończyć  
na koniec stycznia/lutego. Skończyło się przesłuchiwanie świadków w sprawie, a Państwo 
Drabikowie poprosili sąd o przeprowadzenie wizji lokalnej w swoim domu, gdyŜ niektóre 
zeznania pokrzywdzonego chłopca nie zgadzają się z układem domu. Chłopiec nie 
uczestniczy w toczących się sprawach, był on tylko na jednej i praktycznie przez kilka 
miesięcy nie pojawił się na sprawie. W tej chwili w Niepublicznym Rodzinnym Domu 
Dziecka jest trójka dzieci, z czego dwójka to pełnoletni wychowankowie i 11 letni chłopiec.  
Z końcem roku 2008 Dom przestaje istnieć i nie jest to spowodowane toczącą się sprawą  
a kończącym się pozwoleniem na prowadzenie Niepublicznego Domu Dziecka do końca 2008 
roku. Z dniem 1 stycznia 2009 r. dwóch pełnoletnich wychowanków zostanie 
usamodzielnionych, oboje kontynuują naukę i zamieszkają w internacie ZSP w Gryfinie. 
Problem jest z małym chłopcem, gdyŜ Pan Drabik zbyt późno wystąpił o ustanowienie go 
rodziną zastępczą. Najprawdopodobniej chłopiec zostanie umieszczony w pogotowiu 
opiekuńczym w Szczecinie. Poproszono sąd o wystawienie tymczasowego postanowienia  
o pozostawieniu dziecka u Państwa Drabik do czasu rozpatrzenia sprawy.  
 
Na posiedzenie przybył Radny Andrzej SzeląŜek. 
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński zapytał, czy z perspektywy czasu było 
celowe powołanie Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos”, czy to zdało swoje 
zadanie. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, Ŝe jeŜeli chodzi o Rodzinny Dom Dziecka to taka forma 
niepublicznego domu dziecka była chyba jedyna w Polsce i niewiadomo, dlaczego taką formę 
obrano. W trakcie funkcjonowania Dom ten miał się przekształcić z niepublicznego w inną 
formę prawną. Ze względu na toczącą się sprawę Państwo Drabik zrezygnowali  
z prowadzenia placówki, więc jakiekolwiek przekształcanie nie miało sensu. Zdaniem Pani 
Dyrektor rodzinny dom dziecka to w dalszym ciągu placówka, w której istnieje dyrektor itd. 
nie jest to stricte rodzina. Taka forma to placówka zatrudniająca pracownika bez świadczeń 
takich jak urlop i regulowane godziny pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy. W tej sprawie 
rozpoczął się pierwszy w kraju proces rodzinnego domu dziecka przeciwko powiatowi.  
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JeŜeli chodzi o Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie to dzieci 
przeniosły się z Binowa do Chojny na koniec 2006 roku i początkowo przebywały w 
internacie ZSP w Chojnie a w kwietniu 2007 roku przeniosły się do nowej placówki. Na złą 
sytuację wychowawczą w placówce złoŜyło się w głównej mierze to, Ŝe Ŝaden z 
wychowawców pracujących w Domu Dziecka w Binowie nie przeszedł z dziećmi do 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. W otoczeniu dzieci 
zmieniło się wszystko: cała administracja, wszyscy pracownicy i zamieszkanie, a na dodatek  
nastąpiła duŜa rotacja pracowników w krótkim okresie czasu co powodowało, Ŝe dzieci tym 
bardziej sprawiały problemy wychowawcze wiedząc, Ŝe spowodują odejście kolejnego 
wychowawcy. Tak to sobie trwało z duŜymi wybrykami dzieci w mieście bo dzieci 
wychodziły bez zgody wychowawców o kaŜdej porze dnia i nocy. Była tam grupa około  
7 bardzo zdemoralizowanych dzieci wobec których były toczone długie postępowania sądowe 
umarzane ze względu na małą szkodliwość społeczną, więc dzieci czuły się bezkarne. 
Wykroczenia stawały się coraz gorsze jak na przykład groŜenie wychowawcom. Według 
zestawienia sporządzonego przez dyrekcję Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej od maja 2008 roku miało miejsce 8 interwencji policji, z czego sprawcy ich 
w chwili obecnej znajdują się juŜ w placówkach resocjalizacyjnych. Dziecko kierowane do 
placówki resocjalizacyjnej nie jest skreślane z listy placówki socjalizacyjnej, w której 
dotychczas przebywało. Powoduje to, Ŝe nie moŜna na jego miejsce przyjąć nowego 
wychowanka.  
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński zapytał, czy jest jakiś problem  
z narkotykami w placówce. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, Ŝe nie wie dokładnie, ale na pewno teraz bardziej pojawił się on  
w Chojnie niŜ był w Binowie, bo jednak jest to miasto. Wiemy wszyscy, Ŝe problem  
w szkołach istnieje, Ŝe te narkotyki gdzieś krąŜą po szkołach. Dzieci, które przebywają na 
ucieczce czy wagarują to z duŜym prawdopodobieństwem po nie sięgają. Oficjalnego takiego 
zgłoszenia nie było, jedyne dotyczyły dwóch przypadków upicia się alkoholem przez dzieci.  
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński poprosił o ocenę połączenia dwóch domów 
dziecka w jedną placówkę.  
  
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, Ŝe organizacyjnie jest to lepsze rozwiązanie ze względu na 
zabezpieczenia wszelkich potrzeb m.in. specjalistów jak psycholog, pedagog, pracownik 
socjalny. JednakŜe na razie kadra zachowuje się jakby w dalszym ciągu były dwa organizmy, 
co moŜe ulegnie zmianie po powołaniu niezwiązanego z Ŝadnym z tych miejsc dyrektorem. 
Dodała, Ŝe jak zostaną stworzone wszystkie planowane formy jak grupy usamodzielnienia,  
z mieszkaniami chronionymi, z placówką dziennego pobytu to wówczas będzie moŜna 
powiedzie, Ŝe jest to prawdziwa wielofunkcyjna placówka. Pani Dyrektor poinformowała,  
Ŝe pracownicy placówki wystosowali pismo, Ŝe odczuwają, iŜ cokolwiek złego wydarzy się  
w Chojnie to w pierwszej kolejności kierowane są podejrzenia na dzieci z ich placówki. Czy 
słusznie kierowane są podejrzenia? 
 
Na posiedzenie przybył Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski. 
 
Radny Andrzej SzeląŜek zapytał, jak zmieniły się koszty utrzymania na jednego 
mieszkańca. 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, Ŝe w Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju koszt utrzymania na 
jednego mieszkańca wynosił 1890 zł, a w Domu Dziecka w Binowie 2050 zł Natomiast teraz 
po połączeniu w Wielofunkcyjną Placówkę ten koszt wyniesie około 2000-2100 zł. To jest 
jeden z najtańszych Domów w województwie albo i w Polsce.  
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński zapytał, czy są chętni na rodziny zawodowe. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, Ŝe chętnych nie ma. W chwili obecnej mają dwie takie rodziny 
chętne, które jednak nie spełniają warunków mieszkaniowych. PCPR wysłało pisma do 
wszystkich fundacji prowadzących programy pomocowe na budowę domów lub zakupu 
mieszkań, ale nie otrzymano nawet Ŝadnej odpowiedzi.  
  
Ad. 5 Analiza i opiniowanie materiałów na XXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniŜszego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 2/XXV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XXV);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 2014 
(druk nr 4/XXV);  

 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński powiedział, Ŝe Radni otrzymali zmiany  
do załącznika do druku nr 4/XXV, zadania nie uległy zmianie ani ich źródło finansowania.  
 
Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe wobec sporego zagroŜenia dla powiatu niektóre 
inwestycje są zbyt śmiałe. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XIX/211/2008 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie aktualizacji planu 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym (druk nr 5/XXV);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  
na 2008 rok (druk nr 6/XXV);  

 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński przedstawił zmiany do projektu uchwały 
Rady Powiatu w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2008 rok (druk nr 6/XXV): 
1. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczącym zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów 
Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok według źródeł pochodzenia: 
- w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami                   
i nieruchomościami oraz w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa 
powiatowe zmienia się opis paragrafu 0870, jest: „Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów”, winno 
być: „Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych”. 
2. Zmiana w załączniku Nr 2 dotyczącym zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2008 według źródeł pochodzenia: 
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność kwotę  
30 000,00 zł przenosi się z kolumny „Wydatki majątkowe” do kolumny „Pozostałe wydatki 
rzeczowe”. Kwota ta dotyczy zmniejszenia wydatków w § 4270-Zakup usług remontowych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych paragraf ten naleŜy do wydatków bieŜących jednostek budŜetowych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 7/XXV);  
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński przedstawił zmiany do budŜetu powiatu  
na 2009 rok (stanowiące zał. nr 3 do niniejszego protokołu). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Ad. 6 Opracowanie planu pracy Komisji na 2009 rok. 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej omówili propozycje do planu pracy i planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2009 rok. Przewodniczący Komisji zaproponował, aby składać propozycje  
do Biura Obsługi Rady i Zarządu do końca roku.  
 
Ad. 7 Sprawy róŜne, informacje i wolne wnioski. 
 
Członkowie Komisji omówili i opracowali zgodnie z uchwałą nr IX/86/2003 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 
budŜetowej, pozytywną opinię do projektu budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (opinia 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).  
 
Posiedzenie zakończono. 

 

Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła: 
   
Dominika Konopnicka 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Czesław Krzemiński 


