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  PROTOKÓŁ NR 23/12 
 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGRO ŻEŃ 

NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 25.09.2012 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16:00 i trwało do 17:20 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz, Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, 
zastępca głównego księgowego Janina Niwa, Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar 
Mejna. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący 
Sławomir Terebecki. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów 
uchwał na XVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.2 Porządek obrad 23 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony  
i stanowi zał. nr 2.  
 
Ad.5 Przyjęcie informacji dotyczącej działalności Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów. 
 

Na posiedzenie przybył Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna. 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna na wstępie przedstawił ogólne 
informacje dotyczące funkcjonowania komórki Powiatowego Rzecznika Konsumentów.  
W komórce zatrudnionych jest dwóch pracowników, pracownik administracyjno-biurowy  
na pół etatu i Rzecznik Konsumentów na pełen etat. Przedmiotowa komórka znajduje  
się w budynku przy ulicy 11 Listopada. Komórka funkcjonuje również w Chojnie,  
raz w tygodniu w godzinach od 10:00- 15:30 w budynku starostwa na ulicy Dworcowej. 
Spotkania są organizowane zarówno dla mieszkańców miejscowości Chojna  
jak i mieszkańców pobliskich gmin. Zgodnie z ustawowymi obowiązkami zostało 
przygotowane sprawozdanie za rok ubiegły dotyczące działalności komórki (zał. nr 3). 
Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z obowiązującym wzorem.  
W tym roku wpłynęło łącznie 339 nowych spraw, zgłoszeń, pytań. W roku ubiegłym 
wpłynęło łącznie 513 spraw. Niektóre sprawy z zeszłego roku są nadal w toku, są to sprawy, 
które toczą się w sądzie. Około 60% spraw kończy się poprzez udzielenie przez Rzecznika 
odpowiedzi, porady, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, natomiast pozostałe 40 % 
zgłoszonych spraw toczy się w formie pisemnych reklamacji bądź na drodze sądowej. W tym 
roku już dwanaście nowych spraw toczy się w sądach. Zgłoszone sprawy dotyczą 
bezpośrednio reklamacji: usług (168 spraw), najczęściej w zakresie telekomunikacji  
(70 spraw), usług finansowych w tym usług parabankowych (20 spraw), usług 
ubezpieczeniowych (16 spraw), usług remontowo-budowlanych (6 spraw), dostawców 
energii, gazu, ciepłej wody (5 spraw), usług z zakresu turystyki, na firmy deweloperskie, 
usługi motoryzacyjne, przewozowe, firmy edukacyjne, usługi pogrzebowe, usługi 
windykacyjne (14 spraw). Następna grupa skarg to skargi dotyczące: umów sprzedaży 
towarów (137 spraw), najliczniejsza dotyczy obuwia i odzieży (41 spraw), artykułów 
wyposażenia mieszkań (29 spraw), sprzętu AGD i TV (24 sprawy), sprzętu motoryzacyjnego 
(12 spraw), sprzedaży komputerów i akcesoriów (12 spraw). Ostatnia grupa skarg dotyczy 
umów zawieranych poza lokalem i na odległość (34 sprawy) – zakup internetowy,  
na pokazach.  
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Przewodniczący Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość 
określenia kwoty roszczenia wszystkich spraw. 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna odpowiedział, że nie jest w stanie 
oszacować tej kwoty, występuje duża rozbieżność np. poczynając od butów za 50 zł kończąc  
na sprawach sięgających kilku tysięcy. W latach ubiegłych toczyła się sprawa sięgająca około 
miliona złotych, dotycząca pożyczki w lombardzie.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał, ile spraw zakończyło się polubownie,  
po interwencji Rzecznika. 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna odpowiedział, że dane te zostały 
zawarte w sprawozdaniu rocznym, sprawy te wahają się na poziomie 60-70% skuteczności. 
Jednak wiele zgłaszanych spraw jest niezasadnych, nie są one wówczas brane pod uwagę, 
wiąże się to zazwyczaj z brakiem znajomości przepisów prawa przez konsumentów.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem, jak długo trwa 
rozpatrywanie jednej skargi u Rzecznika Konsumentów. 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna odpowiedział, że rozpatrzenie 
sprawy może trwać od miesiąca do kilku miesięcy. Termin ten uzależniony jest od rodzaju 
sprawy. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał, czy są jakieś sprawy, które toczą się od kilku 
lat i są prowadzone przez przedmiotową komórkę.  
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna odpowiedział, że sprawy zazwyczaj 
kończą się w okresie do trzech miesięcy. Tyczy się to konsumentów, którzy nie są skłonni 
kontynuować sporu na drodze sądowej, natomiast w przypadku, gdy konsument wyraża chęć 
wkroczenia na drogę sądową to komórka służy swoją pomocą w zakresie napisania pozwu, 
pisma procesowego, czyli całej korespondencji kierowanej do sądu. Oferowana pomoc jest 
bezpłatna. W tym roku zakończyła się sprawa, która trwała ponad dwa lata i dotyczyła 
umowy sprzedaży butów. Zakończyła się ona jednak negatywnie dla konsumenta.  
 
Radna Ewa Dudar podziękowała za działalność edukacyjną, która była prowadzona  
w zakresie „nieświadomości konsumenckiej” i praw wynikających z reklamacji  
czy gwarancji. Przeprowadzone zajęcia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie w tym zakresie były bardzo przydatne, a materiały dydaktyczne udostępnione 
uczniom na pewno poszerzą ich wiedzę w tej dziedzinie.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem, ile instytucji 
parabankowych znajduje się na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna odpowiedział, że Urząd Ochrony 
Konsumentów występuje do wszystkich Rzeczników w Polsce, aby informowali o 
występowaniu takich podmiotów na terenie powiatu. Na terenie Powiatu Gryfińskiego nie 
występują takie podmioty.  
 

Posiedzenie opuścił Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna. 
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Ad.3 Protokół 22 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 29.08.2012 r. został 
przyj ęty jednogłośnie.  

 
 

Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do roku 
szkolnego 2012/2013. 

 
Komisja przyjęła informację o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do roku 
szkolnego 2012/2013 i nie wniosła uwag. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr IV/25/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad 
zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym  
do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych (druk nr 3/XVI); 

 
Radna Ewa Dudar zapytała, jak zostały zmienione stawki w odniesieniu do poprzedniej 
uchwały. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że stawki te zostały podniesione w tej 
samej wysokości, co dla radnych. Nastąpiło zwiększenie stawek o 0,12 zł dla pojazdu  
o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, oraz 0,06 zł dla pojazdu o pojemności skokowej 
silnika powyżej 900 cm3.  
 
Radna Ewa Dudar zwróciła się z zapytaniem, jak ta uchwała ma się do uchwały dotyczącej 
podróży służbowych pracowników starostwa i podległych jednostek.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że pracownicy starostwa i podległych 
jednostek mają takie same stawki. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że te stawki nie odzwierciedlają w pełni kosztów 
poniesionych podczas podróży służbowych, w szczególności dotyczy to nauczycieli Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie dojeżdżających na nauczanie indywidualne  
na tereny wiejskie. Faktyczne koszty poniesione przez osoby, które wykorzystują swój 
prywatny samochód do celów służbowych są większe niż wydatki rzeczywiście poniesione.  
  
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że została przeprowadzona 
symulacja, co do zużycia paliwa oraz cen paliwa, na tej podstawie zostały naliczone obecne 
stawki.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2012 r. (druk nr 4/XVI);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z niewykorzystaniem 
przez Powiatowy Urząd Pracy środków finansowych, przeznaczonych na tworzenie nowych 
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miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, konieczne jest przesunięcie niewykorzystanych 
kwot na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Niewykorzystane środki zostaną 
rozdysponowane przez Powiatowe Centrum Rodzinie w Gryfinie. W przypadku 
niewykorzystania środków należy je zwrócić. 
 
Radna Ewa Dudar zapytała, czy środki te przeznaczone będą na określony cel. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zgodnie z uzasadnieniem środki 
finansowe mają być przeznaczone na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych,  
m.in. na likwidację barier architektonicznych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia i podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
realizację programu: „Aktywny samorz ąd” w 2012r. (druk nr 5/XVI);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że projekt ma związek z realizacją 
dotychczasowego zadania, które było realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Starostwo podpisało stosowną umowę w sierpniu  
na realizację tego zadania. Taki podział środków został narzucony przez PFRON, także 
Zarząd nie miał wpływu na wysokość tych kwot. Przedstawione obszary stanowią pomoc  
dla osób indywidualnych i służą konkretnemu celowi. Nie ma możliwości przesunięcia 
niewykorzystanych środków między działami, można się jednak starać o dodatkowe środki. 
Program ten będzie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że program obejmuje następujące 
obszary wsparcia:  

 Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 
 Obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem, 
 Obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, 
 Obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, 
 Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
 Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
 Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej (asystent osoby niepełnosprawnej). 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wszelkie dodatkowe informacje 
zawarte są w umowie. W razie wątpliwości i pytań można się z nią zapoznać. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2012 rok (druk nr 6/XVI);  
 
Zastępca głównego księgowego Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały wprowadza 
zwiększenie dochodów o 372 tys. zł. Kwota 336 zł stanowi ponadplanowe wpływy z tytułu 
odsetek od środków pieniężnych wypracowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
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Wychowawczy. Środki te przeznaczone są na działalność bieżącą ośrodka. Kwota 30 tys. zł 
przeznaczona jest na realizację projektu, którą realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 1 w Chojnie, jest to projekt pod nazwą „Community school – school in community”. 
Kwota dochodów 224 tys. zł stanowi dotację przeznaczoną na realizację dwóch projektów 
realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy („Piramida kompetencji”) i Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie („Nasze kompetencje”). Kwota ta obejmuje 100 tys. zł 
jako dotacja z Gminy Gryfino z przeznaczeniem na remont budynku będącego w dyspozycji 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie. Kwota 3 tys. 800 
zł stanowi wpływy uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ze sprzedaży 
złomu, które są przeznaczone na wydatki bieżące ośrodka. Kwota 110 tys. zł zwiększa plan 
dochodów, są to wpływy przewidywane do osiągnięcia przez Powiat Gryfiński z tytułu opłat  
i kar za korzystanie ze środowiska. Ponadto kwota 3 tys. 600 zł obejmuje środki otrzymane  
na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na realizację zadania 
związanego ze szkoleniem rodzin zastępczych. Zadanie to będzie realizowało Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. W zakresie dochodów zostaje zmniejszony ogólny 
plan o 350 tys. zł z tytułu zmniejszenia dotacji z samorządu województwa, która była 
przeznaczona na przebudowę drogi Żelechowo – Grzybno, jednocześnie zostają zmniejszone 
wydatki na tą inwestycję o tą samą kwotę. Dodstkowo projekt uchwały przewiduje po stronie 
zwiększenia i zmniejszenia wydatków również kwoty związane z przeniesieniem wydatków 
między poszczególnymi zadaniami. Kwota 6 tys. 600 zł zwiększająca środki na gospodarkę 
leśną związana jest z klasyfikacją gleboznawczą gruntów, która wynika z przekształcenia 
gruntów rolnych na leśne. Kwota ta pochodzi ze środków z prac geodezyjno-kartograficznych 
oraz administracji publicznej. Kwota 221 tys. zł przeznaczona jest na poprawę systemu 
odwodnienia dróg powiatowych. Następna pozycja będąca przesunięciem planu pomiędzy 
wydatkami to 45 tys. zł, są to środki przeznaczone na administrację publiczną związane  
z opłatami za energie elektryczną, które pochodzą ze środków ochrony zdrowia. Ostatnia 
pozycja będąca przesunięciem planowanych wydatków to kwoty: 59 tys. zł oraz 30 tys. zł  
w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach z zakresu pomocy społecznej. Kwota łączna  
to 89 tys. zł, która przeznaczona jest na działalność bieżącą zadań Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, a pochodzi ze świadczeń społecznych. Paragraf trzeci pokazuje zmiany, 
jakie nastąpiły w załącznikach do uchwały budżetowej. Załączniki przedstawiają zmiany 
dochodów i wydatków, które przedstawione są w formie tabelarycznej. Reasumując projekt 
tejże uchwały powoduje, że ogólna kwota dochodów i wydatków budżetu zwiększyła się  
o 22 tys. 573 zł. 
 
Radna Ewa Dudar zwróciła się z zapytaniem, dlaczego nastąpiła zmiana rozdziałów. 
 
Zastępca głównego księgowego Janina Niwa odpowiedziała, że kwota, która została 
wyasygnowana w związku z przewidywanym zwiększeniem planu z tytułu wpływów  
(są one przedstawione w uzasadnieniu) planuje się ją przeznaczyć na zadania wydziału ujęte 
w dziale 900. Pierwotnie był to rozdział 90019, został on zamieniony na 90095. Rozdział 
90019 dotyczy bezpośrednio klasyfikacji wydatków związanych z poborem opłat. Jeżeli 
planowane jest przekazanie do dyspozycji wydziału Ochrony Środowiska środków na 
wydatki związane z ich zadaniami, to taki zakup usług nie może być w rozdziale 90019 
(wydatki związane z obsługą tych opłat), ponieważ tam mogą znajdować się tylko dwa tytuły 
po stronie wydatków. Jest to pobór, który u nas nie występuje, jednak w związku z tymi 
środkami może teoretycznie wystąpić odprowadzenie nadwyżki tych dochodów 
przypadających na jednego mieszkańca (jeżeli będą wyższe niż średnia krajowa). Środki te 
przeznaczone są na zadania realizowane przez wydział Ochrony Środowiska. Zatem musi 
wystąpić rozdział ogólny 90095 - Pozostała działalność. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz z poprawkami 
 

Poprawki zostały przedstawione w załączniku nr 4 do protokołu. 
 

6. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2012 r.  
(druk nr 7/XVI);  

 
Komisja przyjęła informację z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2012 r. 
bez uwag. 
 
Ad.6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa 
dokonywała kontroli jednej z uchwał, która została podjęta na poprzedniej sesji przez 
radnych. Uchwała dotyczyła Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, została zawarta w niej 
informacja dotycząca przeznaczenia środków dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym. Kwota ta została rozbita na okres dwóch lat z przeznaczeniem 
na remont i modernizację budynku przy ul. Szczecińskiej. W załączniku do uchwały 
wskazany był w uwagach zapis, że środki będą pochodziły z tytułu opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska. Regionalna Izba Obrachunkowa podczas weryfikacji wniosła zastrzeżenia  
do uchwały, istnieje możliwość uchylenia jej przez kolegium ze względu na imienne 
wskazanie przeznaczenia tych środków. W dniu jutrzejszym ma się odbyć kolegium, które ma 
zadecydować o zasadności tak szczegółowego zapisu. Zarząd przygotował nowy projekt 
uchwały ze zmienioną treścią zawartą w załączniku, mówiącą o wyłączeniu zapisu w kwestii 
pochodzenia środków. Wprowadza się jedynie zapis o tym, że środki te będą wykorzystane  
w zakresie adaptacji na prace związane z termomodernizacją obiektu.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że termomodernizacja związana jest  
z ustawą o prawie ochrony środowiska, która może być finansowana z opłat i kar. Z kolei 
ustawa o finansach publicznych mówi, że nie można wskazywać szczegółowo źródła 
pochodzenia tych środków.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają jakieś 
propozycje dotyczące wizytacji na wybranych drogach (punkt z planu pracy). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dobrym rozwiązaniem byłoby,  
aby Wydział Zarządzania Drogami przedstawił plan inwestycji na drogach powiatowych 
w 2012 – 2013 r. W ramach kontroli radni mogliby losowo wybrać kilka inwestycji i udać się 
na wizytację. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami przygotuje plan inwestycji oraz zestawienie zadań, które mają być realizowane  
w 2012 – 2013 roku. 
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Radny Piotr Bugajski zwrócił się z zapytaniem, czy został zakupiony nowy samochód dla 
Domu Pomocy Społecznej „Dom z Sercem” w Trzcińsku oraz co się stanie ze starym 
samochodem. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jednostka posiada samochód 
zakupiony ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Powiat zakupił trzy samochody dla Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. 
 
Radny Piotr Bugajski zwrócił się z zapytaniem, czy został już ogłoszony konkurs ofert  
na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach oraz Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku-Zdroju oraz czy został on już rozstrzygnięty. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd na ostatnim posiedzeniu 
przyjął zasady konkursu i został on już ogłoszony. Należy śledzić rozstrzygnięcie w prasie 
oraz na stronie internetowej starostwa. 
 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17:20. 
                                                                                                                                                                                         
 
 

Protokół sporządziła: 
 
Edyta Rybacka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
  Sławomir Terebecki 
 


