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PROTOKÓŁ NR 33/13 
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 24.06.2013 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.30 i trwało do 13.25 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności  
- zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 
skarbnik powiatu Izabela Świderek i naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady poprowadził przewodniczący komisji Rafał Mucha. Głównym tematem posiedzenia 
była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 33 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 
stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 32/13 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty 
jednogłośnie (3 za, 0 przeciw, 0 wstrz.).  
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył radny Henryk Kaczmar (3+1=4). 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42  
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu  
w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych  
i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych  
przez Powiat Gryfiński (druk nr 2/XXV); 

 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 

Lorenowicz-Bień. 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski przypomniał, że uchwała podjęta była już przez 
Radę w 2009 roku, zmianą jest wprowadzenie stanowiska doradcy zawodowego, co wynikało 
ze zgłaszanych postulatów przez grona pedagogiczne, w celu ułatwienia młodzieży 
podejmowanie decyzji co do swojej dalszej kariery zawodowej po ukończeniu szkoły. 
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy Zarząd rozważał zwiększenie ilości godzin dla logopedów. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zdaniem Zarządu proponowane 
godziny są wystarczające. 
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha zapytał, czy doradca zawodowy jest dostępny  
dla uczniów? Czy w ramach swoich godzin prowadzi zajęcia z młodzieżą? 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że w ramach 25 godzin tygodniowo wykonuje zadania doradcy zawodowego  
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i jest dostępny dla młodzieży. Doradca zawodowy może spotkać się z klasą na lekcjach  
z wychowawcą klasy a także indywidualnie po zajęciach i w czasie przerw międzylekcyjnych. 
Nie jest to jeszcze rozpisane w szczegółach. 
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha złożył wniosek o następującej treść: 
- prośba o udzielenie informacji w zakresie dostępności doradcy zawodowego dla uczniów,  
w jakim czasie będzie można skorzystać z jego porad oraz na jakich zasadach będzie 
funkcjonował.  
Pismo znak: BRZ.0012.1.33.2013.ER 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że dyrektorzy szkół są 
odpowiedzialni za organizację pracy w placówkach. Dyżury tak zostaną dobrane i uzgodnione 
z gronem pedagogicznym, żeby służyć młodzieży nie kosztem innych zajęć lekcyjnych. 
Dyrektorzy zostaną zobowiązani do przygotowania informacji w tym zakresie, która 
następnie zostanie przekazana radnym. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że doradcy zawodowi są potrzebni. Jednakże często są to 
nauczyciele, którzy zrobili studia podyplomowe i zdobyli tytuł doradcy zawodowego, a tak 
naprawdę nie mają pojęcia o rynku pracy, ani o tym jak poprowadzić młodego człowieka. 
Tutaj warto się zastanowić czy nie powinni tym zajmować się fachowcy przez 2-3 godziny 
niż doradcy zawodowi na 12,5 godziny tygodniowo. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że rolą i w kompetencji  dyrektorów leży zatrudnianie odpowiednio 
wykwalifikowanej kadry. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę  
nr XXIII/172/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie 
udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2013 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 3/XXV); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zgodnie z przyjętymi zasadami  
oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rada przyznaje dotacje na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego. W wyznaczonym terminie pięć 
podmiotów złożyło wnioski, z czego jeden został odrzucony, ponieważ nie był wpisany do 
rejestru zabytków. Wymieniony w paragrafie 1 uchwały podmiot - Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Ducha Świętego w Moryniu otrzymała dotację w wysokości 35 000,00 zł. Po czym 
beneficjent zwrócił się z wnioskiem o zmianę przeznaczenia dotacji i wykorzystanie tych 
środków na kolejny etap prac konserwatorskich pn. „Remont zegara wieżowego kościoła  
pw. Ducha Świętego w Moryniu”. Stąd potrzeba przyjęcia przez Radę uchwały zmieniającej. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że niezmiennie uważa o czym już wspominał, że środki 
przeznaczone na dotację dla Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Moryniu 
powinny wrócić do budżetu albo powinno ogłosić się kolejny nabór wniosków. Poprzednio 
dyskutowano o zwiększeniu kwoty, obecnie o zmianie wykorzystania. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że decyzja w tej sprawie leży  
w kompetencji Rady Powiatu. W innych wypadkach kiedy Zarząd przyznaje środki dotacji  
na cele sportowo-kulturalne to często zdarza się że w momencie kiedy już są przyznane 
środki, dochodzi do podpisania umowy i zgodnie z przepisami każdy ma prawo jeszcze 
doprecyzować czy zweryfikować kosztorys, gdy coś się zmienia. Natomiast co do celu to cel 
jest ten sam – remont obiektu zabytkowego. Zmienia się zakres prac. Cały obiekt posiada 
kosztorys na wszystkie elementy i etapy prac remontowych.  
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha powiedział, że jest jak najbardziej za wyrażeniem 
zgody na zaproponowane zmiany, gdyż podmiot jest tożsamy, obiekt ten sam, zmienia się 
nieco zakres rzeczowy. 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że mieszka tam i zaprasza w celu obejrzenia prac 
remontowych pięknego zabytkowego kościoła w Moryniu. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  
(3 za; 0 przeciw; 1 wstrz.).  

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyłączenia niektórych 
szkół z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91 (druk 
nr 4/XXV); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty 
likwidowaną szkołę należy wyłączyć z zespołu szkół, a następnie podjąć uchwałę o jej 
likwidacji. Starosta przypomniał, że w tej sprawie Rada podejmowała uchwałę intencyjną. 
Powyższy projekt uchwały jest porządkujący z uwagi na to, że tego typu szkoły przestały 
istnieć w systemie szkół ponadgimnazjalnych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji niektórych szkół 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,  
ul. Łużycka 91 (druk nr 5/XXV); 

 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha zaproponował żeby przeanalizować możliwość 
zamiany zapisu „wchodzących w skład Zespołu Szkół” na „wyłączonych z Zespołu Szkół”  
w związku z faktem, że w poprzedniej uchwale następuje już ich wyłączenie ze składu 
zespołu. Uwaga dotyczy się również kolejnych druków. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyłączenia Liceum 
Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 (druk nr 6/XXV);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Liceum 
Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3   
(druk nr 7/XXV);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia 
Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 8/XXV);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd konsekwentnie przedkłada 
Radzie rozwiązanie, które ma doprowadzić do optymalizacji funkcjonowania szkół 
specjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego w celu stworzenia możliwości kształcenia nowej 
jakości, polepszenia warunków nauczania ale również zwiększyć dotacje dla tejże szkoły.  
W związku z tym w okresie od lutego do dzisiaj Zarząd spotykał się czterokrotnie z rodzicami 
i gronem pedagogicznym, poszukując jeszcze ewentualnie innych rozwiązań spotkał się ze 
stowarzyszeniem „Iskierka”. Wynikiem spotkań było to, że to co zostało zaproponowane na 
początku jest najbardziej słuszne i konieczne do zastosowania. Na spotkaniach były 
okazywane emocje. Po konsultacjach ze związkami zawodowymi Zarząd przyznał racje i nie 
mógł uruchomić procedur na podstawie uchwały inicjującej chodziło o wdrożenie spraw 
technicznych. Zarząd zapytywał grono pedagogiczne co myśli o stworzeniu szkoły 
niepublicznej, ale to pogarsza znacznie warunki dla nauczycieli. Po ostatnim spotkaniu  
z rodzicami widać było, że chyba nauczyciele wysłuchali prośby o włączenie się w proces 
przekonania rodziców, że rozwiązanie Nowe Czarnowo nie jest to tragedia i również jest 
dobrym rozwiązaniem. Na spotkaniu niektórzy rodzice sami zachęcali, gdzie wcześniej raczej 
oponowali przed takim rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o sprawy kadrowe i podjęta zostałaby 
uchwała i wszyscy rodzice oddaliby swoje dzieci do nowego zespołu to zgodnie z przyjętym 
arkuszem organizacyjnym jest 7 wakatów i tych 7 nauczycieli, którzy faktycznie muszą 
jeszcze przez wiele lat uczyć mają jak najbardziej zapewnioną pracę. Na sierpniowej sesji 
Rady zostanie zaproponowany projekt uchwały w sprawie utworzenia w Nowym Czarnowie 
szkoły przysposobienia do pracy (dla uczniów umiarkowanych i znacznych) do opieki nad 
osobami starszymi – wykorzystując potencjał Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. Szkoła zostanie oczywiście utworzona jeżeli będą chętni, w tym przypadku 
zostaną utworzone dodatkowe etaty dla nauczycieli w tej szkole. Akurat 6 nauczycieli ma 
uprawnienia emerytalne, poza tym część z nich ma jeszcze inne miejsce pracy. Odnośnie 
spraw administracyjnych, ponieważ zespół będzie mieścił się w dwóch budynkach to 
administracja zostałaby ograniczona o sprawy księgowe, ale takie ograniczenia zostały 
zastosowane we wszystkich szkołach z uwagi na dostosowywanie administracji księgowej 
proporcjonalnie do ilości zatrudnionych pracowników i obciążeń. Z tym, że księgowość 
wykonywana była przez emeryta. Jeżeli chodzi o bazę to jesteśmy w tej chwili na etapie 
przygotowywania się do rozstrzygnięcia przetargu.  
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha zapytał, dlaczego zatem ogłoszenie o przetargu 
znajduje się już w archiwum biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że oferty już zostały złożone a Zarząd 
jest na etapie wyboru wykonawcy ale jeszcze nie zatwierdzał wyniku przetargu. 
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Przewodniczący komisji Rafał Mucha zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji dlaczego 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
w zakładce Archiwum znajduje się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wraz ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dostosowanie budynku  
w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne” na który de facto nie znalazł wyniku 
postępowania. Zdaniem Przewodniczącego informacja powinna pojawić się w zakładce 
Archiwum dopiero po jego rozstrzygnięciu. 
Pismo znak: BRZ.0012.1.33.2013.ER 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd chciałby aby zaplanowane 
prace remontowe zostały zakończone przed wrześniem przynajmniej te dotyczące wnętrza 
budynku. Dłużej mają trwać prace na zewnątrz budynku dot. docieplenia. Oprócz tego pewnie 
zostanie zlecone ogrodzenie terenu dla bezpieczeństwa dzieci. Należy się również liczyć  
z tym o czym zostali powiadomieni rodzice, jeżeli okazałoby się że w trakcie prac 
budowlanych wystąpiłoby coś niespodziewanego to na czas przedłużającej się budowy, dzieci 
miałyby zapewnioną edukację w budynku jeszcze na ulicy Łużyckiej. Odnośnie dowozów to 
w momencie kiedy rodzice zadeklarują, które dzieci będą uczęszczały do szkoły to w sierpniu 
Zarząd będzie chciał zorganizować indywidualne spotkania z przedstawicielami gmin w tym 
zakresie. Zarząd uważa utworzenie Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  
za dobre rozwiązanie, zwłaszcza myśląc o uczniach z głębokim deficytem a także  
o zwiększonej subwencji oświatowej ze względu na położenie poza miastem. Nauczyciele nie 
byli zainteresowani wnioskiem o prowadzenie placówki przez podmiot niepubliczny, 
stowarzyszenie ze względu na utratę przywilejów zapisanych w Karcie nauczyciela. 
Proponowany projekt uchwały jest zmieniony w stosunku do tej intencyjnej, rozmowa była  
o zamiarze likwidacji to jest tutaj różnica Zarząd chciał utworzyć jeden zespół szkół Chojna-
Gryfino, ale niestety zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty prawo nie dopuszcza  
do tworzenia zespołów szkół, w których są takie same typy szkoły. Zostało to wytknięte przez 
Kuratora oświaty i musiało to zostać uregulowane w proponowany w projekcie uchwały, 
sposób. Dodał, że w szkole dochodzi do kłopotów natury wychowawczej, odnośnie 
utrudniania pracy nauczycielom w czasie lekcji przez zachowanie 5 uczniów poszły 
zawiadomienia do odpowiednich organów. Zostanie także ogłoszony konkurs na dyrektora 
nowego zespołu szkół. 
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha zapytał, czy projekt uchwały po zaproponowanych 
modyfikacjach nie powinien być ponownie przekazany do zaopiniowania Kuratorowi 
oświaty. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że proponowany projekt uchwały jest 
odpowiedzią na opinię Kuratora oświaty. 
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha odnośnie paragrafu 4 powiedział, że wypowiedzenie 
o pracę powinno być z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, więc z dnie 31 maja i jak to się ma 
do uchwały podejmowanej przez Radę w czerwcu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeszcze nikt nie dostał 
wypowiedzenia. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty dopuszcza się skracanie 
czasu wypowiedzenia umowy i dokonywania wypowiedzeń po 31 maja. Tutaj akurat jest taki 
przypadek, w tej sprawie dokonane były konsultacje i jest odpowiednia opinia prawna. Przy 
skróconym okresie wypowiedzenia nauczyciel otrzymuje za ten okres odszkodowanie. Zarząd 
zobowiązał panią dyrektor do poinformowania jeszcze w maju pracowników o tym,  
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że uchwała Rady Powiatu podejmowana będzie w czerwcu i że może być taka sytuacja,  
że Zarząd nie będzie mógł zagwarantować miejsc pracy, w związku z tym poprosił 
ewentualnie na własną rękę szukać innych rozwiązań. Jest to pewne nieformalne działanie 
informujące że dopiero w czerwcu będzie podjęta decyzja. Jeżeli uda się zrealizować te 7 
wakatów plus dwa miejsca pracy to generalnie skończy się bez żadnych wypowiedzeń, 
ponieważ w końcówce sierpnia będą zawarte porozumienia.  
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha zapytał, jaki jest plan remontu szkoły budynku  
w Nowym Czarnowie, jaki będzie podział sal lekcyjnych i na jaką ilość dzieci? Czy cztery 
lokale mieszkalne tam istniejące pozostaną? Czy zostanie zabezpieczona sala na zajęcia 
ruchowe? Czy na przyszłość istnieje jakiś plan, który umożliwiałby stworzenie małego boiska  
i ogrodzenia terenu? 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd mógł ogłosić przetarg tylko 
na część budynku używaną przez szkołę. Ta przebudowa dotyczy rozebrania ścian 
działowych ze względu na wąski korytarz i zaplanowanego tam sposobu użytkowania. W tej 
części mają powstać cztery sale lekcyjne. Remont ma na celu zmierzanie do wyglądu  
i zagospodarowania budynku jak w obecnej nowej szkole w Nowym Czarnowie. Duża sala  
z możliwością do wykorzystania na zajęcia ruchowe znajduje się w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie. W kolejnych latach teren pod boisko dla dzieci  
z pewnością zostanie wygospodarowany i ogrodzony. Dodał, że w 2014 roku priorytetem  
w budżecie będzie budowa boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym nr 2 w Gryfinie.  
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha dodał, że przy rozstrzygnięciu przetargu  
na wykonanie boiska przy ZSP nr 2 w Gryfinie można byłoby przy okazji zrobić coś 
odpowiedniego dla potrzeb w Nowym Czarnowie, zmniejszyłoby to koszty. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że może zadeklarować że na pewno 
jakieś rozwiązanie będzie znalezione w kierunku wykonania tam boiska odpowiednio 
przystosowanego do potrzeb dzieci w Nowym Czarnowie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha zgłosił redakcyjne uwagi do zapisów projektu aktu 
założycielskiego stanowiącego załącznik do uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 9/XXV);  

 
Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia z Powiatem 

Pyrzyckim do projektu pod nazwą: „Usprawnienie zarządzania energią poprzez 
termomodernizację obiektów: budynki A, B i C Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach oraz Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie” (druk nr 10/XXV);  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z tym, że nieruchomość  
w której Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Gryfinie ma siedzibę stanowi własność 
Skarbu Państwa i jest w jej trwałym zarządzie to zwróciła się o pomoc w związku z chęcią 
przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW w celu realizacji projektu 
„Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów: budynki A, B i C 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach oraz Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie”. Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przystąpienie 
do projektu oraz aprobaty umowy partnerskiej w powyższej sprawie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania 

w użyczenie nieruchomości stanowiących drogę powiatową Nr 1409Z Warnice -
Stare Łysogórki, na odcinku Witnica – Witnica PKP (druk nr 11/XXV); 

 
Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

Arkadiusz Durma. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że od dwóch lat prowadzone były 
rozmowy z Gminą Moryń odnośnie budowy ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej  
Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki, na odcinku Witnica - Witnica PKP, w celu poprawy 
bezpieczeństwa. Gmina Moryń zdecydowała się być prowadzącym projekt ze środków 
pomocowych. Powiat będzie dofinansowywał zadanie.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że wielkość 
dofinansowania przez powiat będzie ustalona w odrębnej umowie po uzyskaniu informacji  
o wielkości pozyskanych środków zewnętrznych. W związku z aplikacją o środki pomocowe 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zachodzi konieczność udokumentowania 
przez beneficjenta (Gminę Moryń) prawa do dysponowania nieruchomością, na której 
realizowane będzie przedsięwzięcie. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Gryfiński. 
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w użyczenie Gminie 
Moryń na okres 7 lat powyższej nieruchomości. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenia opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2013 r. (druk nr 12/XXV);  

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek omówiła przesunięcia środków finansowych  
w wysokości 7 400,00 zł Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2013 r., zgodnie z wpływającymi na bieżąco wnioskami. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2013 rok (druk nr 13/XXV);  

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek omówiła projekt uchwały dokonujący zwiększenia  
i zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków budżetu, a także zmiany w planie 
przychodów i rozchodów. Wszystkie zmiany zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu  
do projektu a także zobrazowane załącznikami do uchwały. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

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

nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2013 – 2039 (druk nr 14/XXV); 

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że kwoty zaprezentowane w załączniku  
nr 1 dotyczące dochodów, wydatków oraz sam wynik i wszystkie inne charakterystyki zostały 
dostosowane do kwot, które wynikają z wcześniejszej omówionej uchwały budżetowej.  
W związku z drugą wersją załącznika do projektu uchwały należy omówić to co uległo 
zmianie. W załączniku nr 3 w którym przedłożone zostały przedsięwzięcia został włączony 
wniosek, który będzie składany jako wniosek aplikacyjny do Funduszy norweskich przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Łączna kwota została oszacowana na 
kwotę ponad 1 600 000,00 zł z czego 80 % mają stanowić środki zewnętrzne. Projekt 
związany jest z utworzeniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, jednocześnie doposażone zostaną wszystkie Domy Pomocy 
Społecznej funkcjonujące na terenie powiatu. Ponadto w ramach tego projektu jest planowana 
budowa windy w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Projekt jest w fazie tworzenia, 
złożony zostanie do 30 czerwca br. i zostanie poddany ocenie przez instytucję zarządzającą  
tj. Ministerstwo Zdrowia. W związku z tym, że jednym z wymaganych dokumentów  
do wniosku jest uchwała, która zabezpiecza środki na realizację projektu, został on wpisany  
w przedsięwzięcia wieloletnie w których to kwota 25 000,00 zł przeznaczona jest  
na realizacje projektów w 2013 roku i po 200 000,00 zł w kolejnych dwóch latach  
w których projekt będzie realizowany. Jest to plan oczywiście ostateczna wartość i tak będzie 
zweryfikowana po przeprowadzonych postepowaniach przetargowych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
 

Ad. 5 Informacja o wykorzystaniu dotacji udzielonych przez Powiat Gryfiński w roku 
2012. 
 
Członkowie komisji otrzymali Informację o wykorzystaniu dotacji udzielonych przez Powiat 
Gryfiński w roku 2012 i postanowili przełożyć omówienie tematu na kolejne posiedzenie. 
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Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
- brak. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.25 
 
Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Rafał Mucha 
 


