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PROTOKÓŁ NR 18/12 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 14.02.2012 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.00 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, sekretarz Powiatu 
Barbara Rawecka, skarbnik Powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum 
i obrady poprowadził przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pankratow. Głównym 
punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 18 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przyszła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania Statutu Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (druk nr 12/XII) ; 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że nadanie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie wynika  
ze zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która reguluje pracę 
Centrum. Z uwagi na nowelizację aktów prawnych dotyczących zadań pomocy społecznej  
w powiatach zachodzi konieczność dostosowania postanowień statutu PCPR w Gryfinie  
do treści aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Uchwalenie nowego statutu, zamiast 
wprowadzenia zmian w obecnie obowiązującym, ma na celu ułatwienie korzystania z tego aktu 
prawnego, a wyrzucone z niego szczegółowe opisy stanowiskowe i zakresy działania znajdą się 
w Regulaminie Organizacyjnym PCPR. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia szczegółowych 
warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, 
rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  
w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie 
zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-
wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym (druk nr 13/XII);  

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek 
naliczania pełnej odpłatności biologicznych rodziców za pobyt dzieci w poszczególnych 
placówkach. Część rodziców nie jest w stanie ponosić tej odpłatności w całości, stąd określono 
w projekcie tej uchwały szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  
w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej 
niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Dyrektor 
omówiła wzory wyliczania umorzeń na podstawie dochodów rodziców. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, pogotowiom 
rodzinnym, rodzinnym domom dziecka oraz wysokości świadczeń dla rodzin 
pomocowych którymi są: rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie  
lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do funkcji rodziny 
zastępczej prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej 
(druk nr 14/XII);  

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zachodzi potrzeba ustalenia wysokości stawek 
wynagradzania osób prowadzących pogotowia rodzinne, rodziny zastępcze zawodowe  
i rodzinne domy dziecka oraz wysokości świadczeń dla rodzin pomocowych, którymi są rodzina 
zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim 
przeszkoleni do funkcji rodziny zastępczej prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny 
przysposabiającej. W projekcie uchwały proponuje się wysokość wynagrodzenia miesięcznego 
przysługującego poszczególnym rodzinom w zależności od pełnionej pieczy i ilości dzieci 
przybywających w tych rodzinach.  
 
Radny Labib Zair zapytał, czy w rodzinach zastępczych dopuszcza się, aby powołani rodzice 
nie byli w związku małżeńskim. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
odpowiedziała, że w rodzinie zastępczej i adopcyjnej dopuszcza się możliwość, aby były to 
osoby samotnie wychowujące dziecko. Każdorazowo robi się badania i szkolenia tych rodzin, 
przed podjęciem decyzji. Natomiast nie powołuje się rodzin zawodowych, gdzie jest tylko jedna 
osoba, gdyż dziecko powinno się uczyć wzorców rodziny, gdzie jest matka i ojciec. Rodzin 
zawodowych nie ma ani jednej, gdzie opiekunowie nie są małżeństwem.  
 
Radny Labib Zair dodał, że rodzina zastępcza powinna być dobrym przykładem dla tego 
dziecka, związkiem formalnym.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2012 rok (druk nr 15/XII);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 
powiatu na 2012 rok, zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu, 
wykazane w formie tabelarycznej w załącznikach. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
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Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, czy Wydział Zarządzania Drogami Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie zawarł już umowę z Gminą Widuchowa na remont ulicy 
Nadodrzańskiej w Widuchowej. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że pod koniec zeszłego roku powiat 
występował do gminy. Powiat chce robić to zadanie i będzie trzymał się planu. Zapewnił,  
że dwie drogi, których nie udało się wykonać zgodnie z planem na 2011 r., będą zrealizowane  
w 2012 r. Jest luty i na razie są przygotowania. Obecnie główne siły zostały skupione  
na przygotowaniach do ogłoszenia przetargu na „Schetynówkę”.  
 
Radny Labib Zair zapytał, o przebieg negocjacji w sprawie zbycia udziałów spółki.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zespół negocjacyjny nie dokonał 
jeszcze ostatecznego wyboru. Jest na etapie porównywania pakietu inwestycyjnego oferentów. 
Negocjacje wchodzą w ostatnią fazę rozmów przed ostatecznym podpisaniem umów. 
 
Radny Labib Zair wyraził obawy, że przyjdzie taki moment, że budynek szpitala nie będzie 
spełniał norm i zostanie zamknięty. A firma zarządzająca spółką podnajmie budynek albo 
zmieni profil jej działalności.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że majątek ciągle pozostaje majątkiem 
powiatu, a nawet gdyby zaistniała taka sytuacja, to wymagana będzie zgoda powiatu  
w takich postanowieniach.  
 
Radny Labib Zair poprosił, aby sprawdzić wiarygodność finansową oferentów wobec 
zakładanych planów inwestycyjnych. Radny dodał, że wciąż jednak nie dano się wykazać 
dyrekcji tego szpitala, co do jego rozwoju. Jednakże chyba na dzień dzisiejszy pomysł 
sprzedania części udziałów jest najlepszym.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zawsze łatwiej jest oceniać  
z perspektywy upływu czasu i powiedzieć, co kiedyś lepiej można było zrobić inaczej. Jak 
Zarząd rozpoczynał swoją kadencję stan szpitala był taki a nie inny, a z całej Polski 
przychodziły pisma z żądaniami spłat zobowiązań finansowych szpitala. Była konieczność 
uregulowania długów.   
 
Radny Labib Zair dodał, że może należałoby pójść w stronę rehabilitacji, podając za wzór 
szpital w Choszcznie.  
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 

 
 Robert Pankratow 


