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  PROTOKÓŁ NR 25/12 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGRO ŻEŃ 

NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 27.11.2012 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16:05 i trwało do 18:05 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, 
skarbnik powiatu Izabela Świderek, naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz 
Durma, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka, 
zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula Przetak, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha, naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień, dyrektor 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie Róża Kozieł. Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Sławomir Terebecki. 
Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.2 Porządek obrad 25 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych 

i Administracji Zespolonej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2.  
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu 23, 24 posiedzenia komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół 23 posiedzenia z dnia 25.09.2012 r. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół 24 posiedzenia z dnia 23.10.2012 r. 
 

Na posiedzenie przybył naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
 

Ad.4 Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu gryfińskiego  
w powiązaniu ze stanem technicznym dróg. 

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że wszystkie 
prace, działania podejmowane przez wydział jako zarządce dróg powiatowych wiążą się  
z bezpieczeństwem na drogach. Naczelnik przygotował krótką informację na ten temat 
(stanowi zał. nr 3). W prezentowanym materiale znajdują się inwestycje drogowe, które 
realizowane były w bieżącym roku oraz zawarte zostały w nim najważniejsze działania 
podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach. W przedmiotowej informacji 
można znaleźć dokumentację fotograficzną w tym zakresie. Ważną role odgrywają środki, 
które zostały przeznaczone na drogi powiatowe, zostały one zaprezentowane w formie 
tabelarycznej jako wydatki na drogi powiatowe w latach 2007-2011. Zauważyć można 
tendencje wzrostową, w roku 2011 realizowana była inwestycja na drodze Trzcińsko-Zdrój – 
Warnice, która kosztowała 8 mln zł. Pokazano również zadania drogowe realizowane  
w 2012 r. wspólnie z gminami. Wśród wymienionych inwestycji do najważniejszych należy 
inwestycja niedawno oddana do użytku, jest to inwestycja na ulicach Żółkiewskiego  
i Dworcowej w Chojnie. W końcowej części tej informacji zawarte zostały pozostałe 
działania, które również mają duży wpływ na bezpieczeństwo i zadania utrzymaniowe. 
Można do nich zaliczyć m.in. bieżące utrzymanie dróg, remonty cząstkowe oraz frezowanie 
poboczy, które w tym roku jest realizowane na szeroką skalę. 
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Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma zostawił dla radnych 
broszurę informacyjną dotyczące zimowego utrzymania dróg (stanowi zał. nr 4). 
 

Posiedzenie opuścił naczelnik Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
 

Na posiedzenie przybyła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 

 
Ad.5 Przyjęcie informacji o stanie zabytków w powiecie gryfińskim. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
przedstawiła informację o stanie zabytków na terenie powiatu gryfińskiego (stanowi  
zał. nr 5). 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem czy powiat w jakiś sposób 
jest odpowiedzialne za te zabytki i czyją stanowią własność.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że reguluje to ustawa o ochronie 
zabytków, za te zabytki odpowiada właściciel. Powiat jak każda jednostka samorządu 
terytorialnego w ramach programu ochrony zabytków ma przyjęte zasady dotowania prac 
konserwatorskich. Gmina ma taki sam obowiązek dotowania tych prac jak powiat. Powiat ma 
za zadanie również zabezpieczenie dziedzictwa narodowego przed wszelkimi zagrożeniami 
kryzysowymi. Dotyczy to przede wszystkim zabytków ruchomych. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał, czy we władaniu powiatu znajdują się jakieś 
wartościowe zabytki. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że można do nich zaliczyć część murów obronnych w Chojnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie jest pewny co do tego. Mury 
obronne stanowiły swego czasu własność Skarbu Państwa i bezpośredni nadzór nad nimi 
sprawował Wojewoda. Mur ten stanowi ogrodzenie naszego obiektu, nie oznacza to, że 
stanowi on własność powiatu, należałoby sprawdzić kto jest rzeczywiście jego właścicielem.  
 
Wniosek Nr BRZ.0012.2.25.2012.ER Komisji Ochrony Cywilnej (…) 
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że powiat jest właścicielem zabytków, które są wpisane 
do rejestru zabytków, chodzi o Dom Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz  
Dom Pomocy Społecznej w Moryniu. Zapytał również czy powiat gryfiński jest właścicielem 
zabytków ruchomych, w tym „słynnego pianina”, który znajdował się w Domu Starców  
w Trzcińsku Zdroju.  
 
Wniosek Nr BRZ.0012.2.25.2012.ER radnego Piotra Bugajskiego. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powiat nie jest właścicielem 
zabytków ruchomych. Większość zabytków ruchomych znajduje się w kościołach. Istnieje 
rejestr zabytków, który znajduje się u konserwatora zabytków. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem czy w powiecie gryfińskim 
funkcjonuje program zabytków. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powiat stara się przekazywać środki 
na ochronę zabytków w postaci dotacji. Jako taki program nie funkcjonuje, trudno jest 
bowiem go stworzyć.  
 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że wszystkie gminy powinny się 
włączyć w stworzenie takiego programu, na chwilę obecną brak jest jednak zaangażowania  
z ich strony. Powiat na podstawie tego, co posiadają gminy (zabytki) mógłby stworzyć 
program powiatowy, jednakże ze względu na brak takich programów w gminach, powiat nie 
może stworzyć własnego.  
 
Radny Piotr Bugajski zapytał, czy istnieje obowiązek posiadania takiego programu. 
 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w związku z tym, że gminy nie 
posiadają takiego programu, a jest to ściśle powiązane z powiatem, trudno mówić o takim 
obowiązku. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że z programu powinien wynikać 
harmonogram działań.  
 
Ad.6 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia „Strategii 
optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w powiecie gryfińskim” (druk 
nr 7/XVIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia „Programu 

współpracy powiatu gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” 
(druk nr 8/XVIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia Informacji  

o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu gryfińskiego w roku szkolnym 
2011/2012 (druk nr 9/XVIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 

Lorenowicz-Bień. 
 

4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 2/XVIII);   
 
- brak pytań; 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2012 r. (druk nr 3/XVIII);   
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Na posiedzenie przybyła pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że jest propozycja przesunięcia kwoty w wysokości 40 tys. zł, jest to suma którą 
zwrócił Powiatowy Urząd Pracy z zadania polegającego na dofinansowaniu wyposażenia 
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Kwota ta miałaby być przesunięta na dwa zadania 
będące w realizacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pierwsze zadanie związane 
jest z dofinansowaniem likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się  
i technicznych o kwotę 25 tys. zł. Drugie zadanie dotyczy dofinansowania zaopatrzenia  
w sprzęt rehabilitacyjny w kwocie 15 tys. zł. Są to ostatnie środki finansowe, które są do 
wykorzystania w tym roku. Przesunięcie to pozwoli na pełne wykorzystanie środków, które 
powiat otrzymał w tym roku.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że w materiałach poglądowych znajduje 
się informacja, iż wpłynęło 46 wniosków, z czego 34 to wnioski na bariery w komunikowaniu 
się, 18 na likwidację barier technicznych, 12 na likwidację barier architektonicznych oraz 4 na 
bariery techniczne. Nie wszystkie wnioski zostały zrealizowane, większość tych wniosków 
związana była z barierami architektonicznymi, natomiast bariery w komunikowaniu się  
w ogóle nie były tutaj uwzględniane, dlaczego? 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że nie były uwzględniane, ze względu na to iż na początku roku Powiatowa 
Społeczna Rada opiniuje zasady przyznawania w danym roku środków  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON ), a są one różne 
w poszczególnych latach. W zależności ile jest tych środków to są one tak dysponowane, że  
w pierwszej kolejności realizowane są zadania priorytetowe (zakup aparatów słuchowych 
oraz wózków inwalidzkich). Jeżeli zostaną na koniec roku środki finansowe to 
wykorzystywane są m.in. na komputery dla dzieci uczących się, mających indywidualne 
nauczanie.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że wniosków na likwidację barier 
architektonicznych było 46, a sfinansowano tylko 18. Wiele wniosków nie zostało 
zaakceptowanych. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
odpowiedziała, że środki nie zostają przyznane ze względu na fakt, że wiele osób nie spełnia 
kryteriów oraz warunków przyznania tych środków. Aby przyznać dofinansowanie do 
likwidacji barier architektonicznych musi być niepełnosprawność ruchowa bądź wzrokowa. 
Wnioski są przyznawane jeśli spełnione są wymagania stawiane przez PFRON. Dodatkowo 
są one weryfikowane i analizowane na podstawie wcześniejszych wizytacji u osób, które je 
złożyły.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał, czy zdarzyły się przypadki odmowy 
dotyczące dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
odpowiedziała, że takie przypadki miały miejsce. Na początku roku w ogóle nie było 
dofinansowania w tym zakresie ze względu na ich charakter (nie były priorytetowe). W tym 
momencie wszystkie wnioski na sprzęt rehabilitacyjny zostały sfinansowane. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Rada Powiatu i Zarząd może 
dysponować jedynie środkami, które zostały przyznane przez PFRON. Pani dyrektor, która 
rozpoznaje potrzeby na początku roku w miarę możliwości stara się z każdej dziedziny 
zabezpieczać te środki. Na niektóre zadania nie ma w ogóle pieniędzy. Część pieniędzy musi 
być przekazywana na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Próby te 
są podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy, niestety często nie zgłaszają się pracodawcy 
oraz sami pracownicy niechętnie podchodzą do ofert, które są im składane. Szkoda jest 
zwracać te środki, dlatego też na koniec roku zatrzymywane są te działania (zgodne z ustawą 
o zamówieniach publicznych), które są łatwe do realizacji, czyli zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że w pierwszej kolejności zabezpiecza się 
potrzeby podstawowe, czyli niezbędne dla osoby niepełnosprawnej. Wiąże się to 
bezpośrednio z zapewnieniem takiej osobie odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego (kule, 
laski, wózki inwalidzkie). 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
odpowiedziała, że to nie jest sprzęt rehabilitacyjny, tylko sprzęt pomocniczy. W pierwszej 
kolejności finansowane są wózki inwalidzkie oraz aparaty słuchowe. Aktualnie finansowane 
są w całości turnusy rehabilitacyjne oraz sprzęt rehabilitacyjny. Pani dyrektor powiedziała,  
że jej jednostka nie wywiąże się tylko z wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się 
gdyż jest ich bardzo dużo.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za 

usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 4/XVIII);  

  
Na posiedzenie przybyła zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

Urszula Przetak. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
Urszula Przetak. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości na rzecz Sądu Rejonowego w Gryfinie (druk nr 5/XVIII);  

 
Na posiedzenie przybyła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

 i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 

Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że przedmiotowa uchwała tyczy się 
zawarcie kolejnej umowy najmu, zapytał, na jakiej podstawie i na jakich warunkach jest 
wypowiadana taka umowa. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że reguluje to kodeks cywilny. 
Umowę można wypowiedzieć do trzech miesięcy, można również ustalić w niej 
indywidualnie termin jej obowiązywania.  

 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że poprzednia umowa była zawarta na 
czas określony. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że sąd Rejonowy w Gryfinie wystąpił o zawarcie umowy na czas 
nieokreślony. 
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że do tej pory była zawierana umowa na czas określony, 
teraz natomiast umowa ta ma być zawarta na czas nieokreślony. Zapytał czy nie zachodzą 
przesłanki ku temu żeby zastosować przepisy dotyczące organizowania przetargu na 
dzierżawę nieruchomości. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odpowiedziała, że istnieje możliwość wydzierżawienia nieruchomości w drodze 
przetargu, ale w przedmiotowej sprawie wnioskujemy o tryb bezprzetargowy za zgodą Rady 
Powiatu, co jest zgodne z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem, na jakiej podstawie jest 
rozliczana ta umowa. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odpowiedziała, że sąd płaci czynsz plus media. Opłaty są naliczane 
proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu gryfińskiego (druk nr 
6/XVIII);  

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że nieruchomość znajduje się na terenie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego w Chojnie. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem 
gospodarczym i jest to stodoła. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego  
w Chojnie wystąpił z wnioskiem o wygaszenie trwałego zarządu nad nieruchomościami, gdyż 
stały się one zbędne na cel określony w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu. Trwały 
zarząd zostanie wygaszony po ustaleniu nabywcy nieruchomości. Sprzedaż ma nastąpić  
w drodze przetargu.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powiat przejął nieruchomość od 
Gminy Chojna. Był pomysł, aby wykorzystać ją na warsztaty, jednak nie doszło to do skutku. 
Ze względu na aktualną sytuację szkół specjalnych oraz stan tych obiektów powiat 
przygotowuje się do remontu. Przy szkole znajduje się jeszcze drugi budynek, w którym 
mieścił się internat i parkiet poświęcony na salę gimnastyczną. Budynek wymaga remontu  
i stwierdzono, że najlepszym rozwiązaniem będzie próba jego sprzedaży. W zeszłym roku  
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w ramach współpracy z Niemcami próbowano uruchomić tzw. działalność warsztatową.  
Po rozmowach z projektantem Zarząd doszedł do wniosku, że byłoby to zbyt kosztowne.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał, jakiej kwoty można się spodziewać po 
sprzedaży tej nieruchomości. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odpowiedziała, że nieruchomość ta została wyceniona na 77 tys.300 zł. Z uwagi 
na to, że nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków cena uzyskana w przetargu zostanie 
obniżona o 50% zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuścił Roman Rataj. 
 

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

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

na 2012 rok (druk nr 10/XVIII);  
 

Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że przedłożony projekt uchwały dotyczy 
zmian w budżecie, zmiany te wynikają z różnych przyczyn. Po pierwsze są to zmiany, które 
są niezależne od nas, dotyczy to przyznania środków zewnętrznych w ramach aplikowanych 
wniosków przez jednostki organizacyjne. Taka sytuacja ma miejsce w dziale 150 jeżeli chodzi 
o zwiększenie dochodów. Na kwotę 29 345,70 zł składają się dwa projekty, jest to „Młody 
przedsiębiorca” oraz „Kobieta-atrakcyjny pracownik”, które realizowane są przez Powiatowy 
Urząd Pracy. Jeśli chodzi o włączenia projektów to mają one również miejsce w dziale  
801- Pozostała działalność w kwocie 275 tys. zł. Projekty są realizowane przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie ora Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. 
W wyniku analizy zostały zwiększone po stronie planu dochody, które wykazują w chwili 
obecnej wykonanie ponad plan lub też z posiadanych informacji można przypuszczać, że 
takie wykonanie nastąpi. Część ze zmian ma tylko charakter techniczny, taka sytuacje ma 
miejsce w dziale 600- Transport i łączność, kwota 750 tys. zł jest tylko zapisem technicznym 
dostosowującym plan do rzeczywistego realizowania dochodów przez jednostkę. Jeśli chodzi 
o zmniejszenie dochodów to oprócz zadań i środków, które są realizowane jako zadania 
zlecone, a więc w pomocy społecznej kwota 3 tys. 600 zł została zmniejszona na podstawie 
zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego. Pozostałe dotyczą również realizacji planu 
oraz zmniejszania planu w tych podziałkach klasyfikacji, gdzie jego realizacja nie jest 
prawdopodobna. W przypadku zwiększenia wydatków, łączna ich kwota wynosi 992 tys. zł. 
Jeżeli zaś chodzi o wydatki, zmiany które spowodowały zmianę kwot wynikają ze zmiany 
organizacji pracy jednostek i placówek oświatowych. Następuje bowiem konieczność 
przeszacowania środków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Zostały 
również włączone środki, które stanowią dochody, a przeznaczone są na realizację 
poszczególnych zadań przez jednostki. Zostało również zmniejszone zadanie związane  
z budową boiska przy szkole w Chojnie, kwota zmniejszenia to 900 tys. zł. Zadanie  
w tym roku będzie wykonane w kwocie około 200 tys. zł, natomiast w projekcie budżetu na 
rok kolejny zaplanowane są środki na kontynuację tej inwestycji w kwocie 1 mln 200 tys. zł. 
Zostały tutaj również dostosowane plany finansowe zarówno dla Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie jak i trzech jednostek prowadzonych przez Stowarzyszenie, chodzi  
o dotację, która jest przynależna na pensjonariuszy umieszczonych w tych jednostkach.  
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W tym przypadku powiat jest tylko beneficjentem i przekazuje środki stowarzyszeniom, 
natomiast zmiany, które zostały zawarte w uzasadnieniu są konsekwencją pism, które zostały 
nam przekazane i w ten sposób zmiany muszą być dokonane, gdyż środki te stanowią dotację  
i w takim zakresie muszą zostać rozliczone. Zmiany w części opisowej zostały również 
pokazane szczegółowo w części tabelarycznej w poszczególnych załącznikach. Najważniejsze 
informacje zawarte zostały w załącznikach nr 1 i 2. Załącznik nr 1 doprecyzowuje dochody 
do paragrafu klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki są pokazane w przekrojach grup 
wydatków z podziałem na rozdział klasyfikacji budżetowej 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 
 

10. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  
od początku roku do dnia 30 września 2012 r. (druk nr 11/XVIII);  

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że jest to sprawozdanie składane na 
podstawie uchwały podjętej przez radnych, jest to sprawozdanie kwartalne. Dane 
wykazywane są narastająco od początku roku, aktualnie jest to jedno umorzenie na kwotę 
6055,20 zł za wyżywienie wychowanka placówki. Podejmowane czynności windykacyjne nie 
przyniosły oczekiwanych rezultatów, a dalsze pozwy będą powodowały koszty w postaci 
wszelkich opłat komorniczych, egzekucyjnych. Pełna dokumentacja została przedłożona 
Zarządowi z wykonanymi czynnościami i na tej podstawie zostało dokonane to umorzenie.  
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w Centrum 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie (druk nr 12/XVIII); 

 
Na posiedzenie przybyła pani dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

w Chojnie Róża Kozieł. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał, czemu ma służyć to przekształcenie oraz czy 
przyniesie jakieś oszczędności. 
 
Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opieku ńczo-Wychowawczej w Chojnie Róża Kozieł 
powiedziała, że przekształcenie to jest ustawowe. Ustawodawca nakazuje przekształcenie 
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Wielofunkcyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza z dniem 01 stycznia 2013 
roku przekształci się w placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Na wielofunkcyjną placówkę 
składały się trzy placówki, dwie w Chojnie i jedna w Trzcińsku Zdroju. Obecnie w placówce 
w Trzcińsku Zdroju przebywa 27 wychowanków, w placówce w Chojnie jest 29 
wychowanków, oraz 14 w drugiej placówce. Ze względu na liczbę dzieci przebywających 
obecnie w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie zachodzi 
potrzeba jej przekształcenia w trzy placówki opiekuńczo- wychowawcze. Zgodnie z ustawą 
daje możliwość funkcjonowania na terenie powiatu jednostki organizacyjnej, która 
zapewniałaby wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną prowadzonych 
placówek opiekuńczo-wychowawczych. W związku z powyższym zasadnym jest 
przekształcenie powiatowej jednostki organizacyjnej działającej w formie wielofunkcyjnej 
placówki opiekuńczo-wychowawczej w powiatową jednostkę organizacyjną pn. Centrum 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, w ramach której działałyby 
wyodrębnione placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wyodrębnić ma się całkowicie 
administracja, która będzie się zajmowała administrowaniem tych trzech placówek. Ustawa 
przypisuje pracowników do danej placówki bądź do administracji. W placówkach będą tylko 
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wychowawcy i pracownik socjalny, a w centrum będą pracownicy administracji oraz 
pracownicy do pracy z dzieckiem. Jako takich oszczędności nie będzie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła pani dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Chojnie Róża Kozieł. 

 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że w sprawach różnych znajduje się 
pismo od Przewodniczącego Komitetu Terenowego Prawo i Sprawiedliwość w Trzcińsku-
Zdroju, w którym prosi o podjęcie uchwały sprzeciwiającej się likwidacji posterunku policji 
w Trzcińsku-Zdroju. Pan Starosta zaproponował, aby nie podejmować w tej sprawie uchwały. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zaproponował, aby radni na każdej 
komisji zajęli stanowisko w tej sprawie i wnioskuje, aby poprzeć stanowisko Zarządu. Sprawa 
ta była dogłębnie analizowana przez Zarząd (pisma w tym temacie stanowią zał. nr 6).  
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że temat ten bezpośrednio dotyczy gminy Trzcińcko-
Zdrój. Po zapoznaniu się z informacją Komendanta Policji w Gryfinie stwierdził, że jest to 
jedynie forma reorganizacji posterunków i wydaje się być słuszna.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że co roku oceniany jest stan 
bezpieczeństwa. Ustawa o policji mówi, że Rada Powiatu może złożyć odpowiedni wiosek do 
Komendanta Policji, aby realizować zadania, które są w danej chwili niezbędne. Po takiej 
reorganizacji będzie czas na ocenę. Zarząd przygotował stanowisko i na każdej komisji była 
prośba o poddanie jej pod głosowanie.  
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zapytał, kto jest za stanowiskiem Zarządu 
Powiatu? 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko Zarządu (4 za, 0 przeciw, 0 wstrz. się) 

 
Ad. 7 Omówienie projektu budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2013. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że radni otrzymali projekt budżetu na 
2013 rok w ustawowym terminie, w tymże terminie projekt ten został też przedłożony do 
zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Do projektu dołączone zostało 
uzasadnienie oraz materiały obrazujące projektowane wielkości ekonomiczne na 2013 r. 
Konstrukcja projektu budżetu opierała się zarówno na wielkościach które powiat otrzymał 
jako informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów, chodzi tutaj o subwencję ogólną 
jak również o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Brane pod uwagę były 
również informacje, które powiat otrzymał od Urzędu Wojewódzkiego, chodzi o dotacje, 
które są przyznawane na realizację zadań zleconych, jak również na dofinansowanie zadań 
własnych. Uwzględnione były również zgłaszane potrzeby jednostek, które przedkładane były  
w materiałach planistycznych, jak również uzgodnione były wytyczne wynikające z podjętej 
uchwały w sprawie ustalenia działań priorytetowych do opracowania budżetu na rok kolejny. 
W wyniku tych wszystkich elementów zostały ukształtowane dochody na poziomie  
70 091 209,68 zł, wydatki stanowią kwotę 70 591 209,68 zł, w wyniku czego jest planowany 
deficyt w wysokości 500 tys. zł. Budżet zawiera również przychody, które stanowią kwotę  
2 mln 915 tys. zł oraz rozchody w wysokości 2 mln 415 tys. zł. Na ogólną wielkość 
planowanych dochodów składają się dochody o charakterze bieżącym w wysokości  
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63 998 209,68 zł, stanowiące 91,31% ogółu dochodów, które jednostki realizują w wyniku 
normalnej działalności, oraz dochody o charakterze majątkowym w wysokości  
6 093 000,00 zł, stanowiące 8,69% ogółu dochodów. W tej kwocie uwzględnione są dotacje, 
które powiat planuje pozyskać w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Nie nastąpiły zmiany w obowiązujących przepisach prawnych, które by 
przyzwalały na pobór dochodów z innych źródeł. Subwencja ogólna przeznaczona na 
działalność Powiatu Gryfińskiego zaplanowana została w kwocie 27 931 385,00 zł.  
Na całkowitą kwotę subwencji ogólnej składają się poszczególne jej części: 
- oświatowa, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez 

jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Gryfińskiego; kwota planowana na 2013 r. 
wynosi 17 268 840,00 zł. Jeżeli chodzi o poszczególne źródła dochodów są one 
szczegółowo rozpisane, nie odbiegają one swoją strukturą ani wielkościami od dochodów, 
które są realizowane w roku bieżącym, 

- wyrównawcza, którą tworzą kwota podstawowa i kwota uzupełniająca, kwota planowana na 
2013 r. wynosi 7 189 472,00 zł, w roku bieżącym jest to 6 993 543,00 zł, 

- równoważąca, planowana kwota na 2013 r. wynosi 3 473 073,00 zł, w roku bieżącym jest  
to 3 599 650,00 zł. 

Planowane wydatki budżetowe do realizacji w 2013 r. wynoszą 70 591 209,68 zł, z czego  
58 282 599,68 zł stanowią wydatki o charakterze bieżącym. Ich struktura jest zgodna  
z opracowaniem w części tabelarycznej. Ponad 12 mln zł czyli ponad  
17 % całości planowanych do realizacji wydatków stanowią zadania o charakterze 
inwestycyjnym, czyli wydatki majątkowe. Wśród nich znalazły się zadania z zakresu 
drogownictwa. Zaplanowano środki na realizacje następujących zadań:   
- przebudowa drogi powiatowej nr 1356Z Gryfino – Linie w kwocie 300 tys. zł,  
- przebudowa ulicy Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice, na ten cel 

przeznaczone jest 3 mln 300 tys. zł,  
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Jagiellońskiej i Słowiańskiej  

w Chojnie, zaplanowano na ten cel kwotę 4 mln zł, 
- inwestycja na drodze Baniewice-Chojna, kwota przeznaczona na jej realizację to prawie  

700 tys. zł.  
Ponadto zostały zaplanowane również inne zadania, m.in. zaplanowano środki na ewentualne 
porozumienia z gminami w ramach wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych, 
zadania związane z termomodernizacjami budynków, oraz zaplanowana jest również budowa 
boiska w Chojnie, kwota przeznaczona na realizację tej inwestycji w planie wynosi  
1mln 200 tys. zł. Planowane są również inwestycje dotyczące modernizacji internatu 
znajdującego się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. Powiat jest 
również zobowiązany do zapłaty kolejnej raty rocznej z tytułu zakupionej nieruchomości przy  
ul. 11 Listopada, na ten cel środki zostały zaplanowane (363 tys. zł rocznie). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeśli chodzi o inwestycje w Gryfinie 
to priorytetowym zadaniem jest inwestycja przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,  
ma zostać dokończona inwestycja dotycząca modernizacji trzeciego piętra internatu. Powiat 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł na windę. Będą czynione starania,  
aby zrealizować oba zadania w ciągu roku. Kolejna inwestycja związana jest z modernizacją 
obiektu przy ul. Sprzymierzonych 9 na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy. Powiat 
zabezpiecza również środki w kwocie 250 tys. zł na realizację inwestycji dotyczącej  
ul. Szczecińskiej. Ważną rolę odgrywa również inwestycja o której już wspominała pani 
skarbnik, jest to przebudowa drogi powiatowej Gryfino – Linie, w tym roku została 
wykonana nakładka na odcinku Dołgie. Na uwagę zasługuje również przebudowa dróg na 
terenie Żabnicy, na ten cel zaplanowano w budżecie środki w wysokości 250 tys. zł. 
Wspólnie z Gminą Gryfino ma być wykonana dokumentacja na realizację tej inwestycji.  
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W przypadku Chojny należy zwrócić szczególną uwagę na takie inwestycje jak budowa 
boiska oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Słowiańskiej. W pewnym 
zakresie będą wykorzystywane „substancje” Domu Dziecka, Zarząd planuje w niedalekiej 
przyszłości przekonać radnych do konkretnych rozwiązań, które będą wdrażane na podstawie 
strategii w zakresie optymalizacji sieci szkół specjalnych. Związane jest to z szeroko pojętą 
oświatą, gdzie istotnym problemem staje się liczba uczniów w klasach.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że dobrym pomysłem byłoby stworzenie 
ponadrejonowego gimnazjum do którego trzeba by było zdawać egzaminy wstępne, a klasy 
liczyłyby po 20 osób. Młodzież miałaby większą szansę, lepszy start na dostanie się do 
dobrych liceów, a potem na studia. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że pomysł nie jest zły, ale raczej 
nierealny. W obecnej sytuacji samorządy, a nawet same szkoły walczą o każdego ucznia. 
Wszystko „rozbija się” o subwencje oświatowe. Stworzenie takiego gimnazjum 
spowodowałoby odebranie środków innym gminom. Dodatkowo utworzenie takiego 
gimnazjum mogłoby spowodować w otoczeniu lokalnym niechęć ze względu na 
różnicowanie uczniów, oraz tworzenie szkół elitarnych.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał czy powiat nie może utworzyć takiego 
gimnazjum. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie ma takiej możliwości ze 
względu na to, iż znajduje się to w kompetencji burmistrza. Według ustawy powiat nie ma 
prawa prowadzić takiej jednostki oświatowej. Powiat jako jednostka samorządowa ma wiele 
zadań, które chciałaby zrealizować, jednak ze względu na kryzys i sytuację w kraju realnie 
patrzy na wydatki. Przygotowany projekt budżetu na 2013 rok jest budżetem 
zrównoważonym. Planowany jest deficyt w wysokości 500 tys. zł.  
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że deficyt jest konsekwencją 
uwzględnienia w projekcie budżetu kwoty stanowiącej dotację dla jednostki, która ma 
rozpocząć działalność od września 2013 roku. Zgodnie z przepisami zostało złożone do 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pismo w ramach którego ma powstać 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Swobnicy, na którą to działalność w chwili obecnej nie 
można było złożyć danych do ustalenia kwoty subwencji. W przypadku takiej jednostki 
powiat jest zobowiązany przekazywać dotację w wysokości 100% przyznanej subwencji.  
W wyniku tego, jeżeli od września nastąpi uruchomienie działalności tej jednostki będzie 
złożony wniosek do Ministerstwa Finansów o korektę naliczonej subwencji, co spowoduje 
zwiększenie dochodów, czyli deficyt będzie w wysokości tej dotacji, wyniesie dokładnie  
505 tys. zł. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał, czy w przyszłym roku powiat ma do 
sprzedaży jakieś nieruchomości.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tak. Są to przede wszystkim te 
nieruchomości, które znajdują się w Gminie Gryfino przy ul. Łużyckiej, oraz w Daleszewie,  
dodatkowo powiat posiada nieruchomość przy ul. Łużyckiej (szkoła), która jeszcze nie jest 
przygotowana. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem, czy powiat jest w stanie 
uzyskać jakieś nieruchomość od Skarbu Państwa. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powiat nie ma takich potrzeb. 
Starosta albo dzierżawi taką nieruchomość albo ją sprzedaje, w zależności od tego na co 
Wojewoda wyrazi zgodę. Starostwo ma wówczas z tego tytuły dochód i jest to 25% wartości. 
Dochody ze sprzedaży mienia powiatu stanowią kwotę 1mln 900 tys. zł.  
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w materiałach dołączony był jeszcze 
jeden projekt uchwały wraz z załącznikami dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powiat będzie ograniczał inwestycje. 
Wynika to z Wieloletniej Prognozy Finansowej, aktualnie jesteśmy w fazie spłacania rat 
kredytów oraz wykupu obligacji. W grudniu nastąpi spłata transzy wykupu obligacji  
w wysokości 700 tys. zł. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że 300 tys. zł zostało już spłacone, czyli 
razem 1 mln zł, w roku kolejnym pozostaje 1 mln zł, a w roku następnym 400 tys. zł do 
spłaty. 
 
Ad. 8 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że plan pracy z 2012 roku został 
zrealizowany w całości. Jest prośba o przygotowanie propozycji do planu na 2013 rok. 
Uzgodnione zostało, iż wizytacja na drogach powiatowych zostanie dokonana indywidualnie 
przez członków komisji. Radny dokonał wizytacji na niektórych drogach, które zostały 
wymienione w wykazie przygotowanym przez naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami.  
W wymienionym wykazie znajdują się drogi, które rzeczywiście są w nienajlepszym stanie 
technicznym i wymagają remontu. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18:05. 
                                                                                                                                                                                       
 
 
 

Protokół sporządziła: 
 
Edyta Rybacka 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
  Sławomir Terebecki  


