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  PROTOKÓŁ NR 23/12 
 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 26.09.2012 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:00 i trwało do 13:25 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz sekretarz powiatu Barbara Rawecka, zastępca głównego księgowego Janina 
Niwa. Posiedzenie otworzyła, stwierdziła quorum i obrady poprowadziła pod nieobecność 
przewodniczącego komisji Arkadiusza Augustyniaka, jednogłośnie powołana przez członków 
komisji do prowadzenia obrad wiceprzewodnicząca komisji Alicja Kordylasińska. 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.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. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XVI);   
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Alicja Kordylasi ńska zwróciła się z zapytaniem odnośnie 
wykonania zlecenia przez firmę „STARLEM” ze Szczecina na montaż 27 sztuk skrzydeł 
drzwiowych. Poprzednia firma nie wywiązała się z realizacji zlecenia, jak wygląda sytuacja 
obecnie. 

 
Radny Jan Podleśny odpowiedział, że poprzednia firma nie wywiązała się z umowy,  
w związku z tym została wybrana nowa firma, która wykonała to zlecenie. Realizacja tego 
zlecenia zostanie pokryta ze środków, które są zabezpieczone (z potrącenia należności  
z niezrealizowanych faktur wykonawcy). 

 
Wiceprzewodnicząca Komisji Alicja Kordylasi ńska zapytała, dlaczego Zarząd nie wyraził 
zgody na wydzierżawienie części gruntu położonego w Chojnie. 

 
Radny Jan Podleśny odpowiedział, że Zarząd postanowił zachować aktualną funkcję 
przedmiotowej nieruchomości. Wyrażenie zgody kolidowałoby z zachowaniem 
dotychczasowej funkcji terenu.  

 
Wiceprzewodnicząca Komisji Alicja Kordylasi ńska zwróciła się z zapytaniem,  
na czym polega optymalizacja kosztów Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

 
Radny Jan Podleśny odpowiedział, że przetarg na dostarczenie energii elektrycznej wygrała 
firma PKP (była najtańsza). Będzie ona dostarczała energię do jednostek Starostwa 
Powiatowego. Zarząd rozważa, aby dołączyć Szpital Powiatowy Sp. z.o.o. w Gryfinie  
do grupy zakupowej na dostawę energii elektrycznej, którą utworzyło Starostwo Powiatowe, 
co pozwoli obniżyć koszty.  



 2

 
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); 

 
Radny Jan Podleśny powiedział, że w związku ze wzrostem cen paliwa zwiększa się stawki 
zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach. 

 
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);  

 
Radny Jan Podleśny powiedział, że w związku z niewykorzystaniem przez Powiatowy 
Urząd Pracy środków finansowych, konieczne jest przesunięcie niewykorzystanych kwot  
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Niewykorzystane środki zostaną 
rozdysponowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 

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);  

 
Radny Jan Podleśny powiedział, że formy wsparcia dotyczą bezpośrednio likwidacji barier 
ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Podane 
kwoty zostały narzucone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
zarząd nie ma wpływu na wysokość tych kwot. 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. 
 

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);  
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Zastępca głównego księgowego Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały wprowadza 
następujące dochody: kwota 336 zł stanowi ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek  
od środków pieniężnych wypracowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 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 224 tys. zł 
obejmuje: środki przeznaczone na realizację dwóch projektów realizowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie oraz kwotę  
w wysokości 100 tys. zł otrzymaną jako dotacja z gminy Gryfino z przeznaczeniem na remont 
budynku będącego w dyspozycji Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym. Następną pozycję dochodów 3 tys. 800 zł stanowią wpływy uzyskane przez 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ze sprzedaży złomu, które są przeznaczone  
na wydatki bieżące ośrodka. Kwota 110 tys. zł zwiększa dochody, 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. Jednocześnie 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 i są to środki przeznaczone na administrację publiczną związane  
z opłatami za energie elektryczną, która pochodzi 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. Ponadto w załączniku jest 
przedstawiona forma tabelaryczna dochodów i wydatków, które ulegają zmianie. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Alicja Kordylasi ńska zwróciła się z zapytaniem, czego 
dotyczy zmniejszenie wydatków budżetu w dziale Transport i łączność, drogi publiczne 
powiatowe w kwocie 515 tys. zł. 
 
Zastępca głównego księgowego Janina Niwa odpowiedziała, że zmniejszenie to dotyczy 
zmniejszenia wydatków o 350 tys. zł na inwestycję - Droga Żelechowo - Grzybno. Środki  
te pochodziły z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, jednakże w wyniku nieprzystąpienia  
do realizacji tej inwestycji z przyczyn obiektywnych następuje zmniejszenie dochodów  
o 350 tys. zł oraz równocześnie zmniejszenie wydatków o 350 tys. zł. W kwocie  
515 tys. zł zawarta jest kwota 165 tys. zł stanowiąca zmniejszenie wydatków na inwestycję 
„Przebudowa ulic Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie”, pozostałe środki związane  
są z ochroną środowiska.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Alicja Kordylasi ńska zapytała, z czego wynika zmniejszenie 
o kwotę 60 tys. zł w rozdziale dotyczącym Ochrony zdrowia. 
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Zastępca głównego księgowego Janina Niwa odpowiedziała, że w dziale Ochrona zdrowia 
miało miejsce zmniejszenie o 60 tys. zł, składa się na nie 45 tys. zł, które zwiększają środki  
w Starostwie Powiatowym na administrację oraz środki w kwocie 15 tys. zł, które pozostały  
z zakończonej inwestycji na termomodernizację budynku po poradni przy ulicy Armii 
Krajowej. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz z poprawkami 
 

Poprawki zostały przedstawione w załączniku nr 3 do protokołu. 
 

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

 
Wiceprzewodnicząca Komisji Alicja Kordylasi ńska odnosząc się do uchwały Regionalnej 
Izby Obrachunkowej zapytała, dlaczego plan w I półroczu w zakresie spłaty rat kredytów oraz 
wykupu obligacji został wykonany na poziomie 39,9%. 
 
Zastępca głównego księgowego Janina Niwa odpowiedziała, że jest to pozycja rozchodowa 
budżetu. W rozchodach budżetu zaplanowano kwotę 1mln 100 tys. zł, która przeznaczona jest 
na spłatę kredytów i wykup obligacji. Plan ten jest szacunkowy. Ponadto należy zwrócić 
uwagę, iż Starostwo Powiatowe planuje uruchomić w tym roku milion złotych kredytu  
(jako druga transza). Planuje również wykup obligacji w wysokości miliona złotych, obligacje  
na kwotę 300 tys. zł zostały już wykupione, natomiast pozostała część planowana  
jest na grudzień. Dlatego też realizacja planu jest na poziomie 39,9%. 
 
Ad.5 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że na poprzedniej sesji została podjęta 
przez radnych uchwała dotycząca Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, środki 
przeznaczone były dla Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  
w kwocie 500 tys. zł. Kwota ta została rozbita na okres dwóch lat z przeznaczeniem  
na remont i modernizację budynku przy ul. Szczecińskiej. W załączniku do uchwały 
wskazane było pochodzenie środków tj. z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 
Regionalna Izba Obrachunkowa po pierwszym czytaniu wniosła zastrzeżenia do uchwały. 
Odbyć się miało kolegium, które miało zadecydować o zasadności tak szczegółowego zapisu 
w kwestii określenia źródła finansowania. Zarząd był przygotowany na możliwość uchylenia 
przez Regionalna Izbę Obrachunkową uchwały, była nawet przygotowana nowa wersja  
do wprowadzenia na sesji. Jednakże w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Kolegium, 
które jednak potwierdziło zasadność tak szczegółowego zapisu.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Alicja Kordylasi ńska zwróciła się z zapytaniem  
do zarządu, w sprawie uchwały podjętej na sesji w Cedyni dotyczącej uznania planu 
zagospodarowania przestrzennego w Osinowie Dolnym przy granicy, na terenach Skarbu 
Państwa. Projekty zmian były przesyłane do wiadomości Zarządu przez burmistrza Adama 
Zarzyckiego. Co Zarząd zamierza zrobić w sprawie tej uchwały, czy zamierza  
ją zaskarżyć do wojewody, czy podejmie inne kroki prawne. 
 
Radny Jan Podleśny odpowiedział, że Zarząd nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, miał 
jednak uwagi co do projektów zmian.  
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że nie wszystkie uwagi były 
uwzględnione, Zarząd nie ma wiedzy na temat wszystkich zmian w związku z tą uchwałą.  
 
Wniosek nr  BRZ.0012.4.23.2012.ER wiceprzewodniczącej Komisji Alicji 

Kordylasińskiej. 

 
Radny Zbigniew Głąbała zwrócił się z zapytaniem, czy na posiedzeniu Zarządu była 
poruszana sprawa odpłatnego przekazania płytek chodnikowych z miejscowości Stare 
Czarnowo do Spółdzielni Mieszkaniowej w miejscowości Kołbacz. 
 
Radny Jan Podleśny odpowiedział, że na posiedzeniu Zarządu nie była poruszana ta sprawa. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13:25. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

Protokół sporządziła: 
 
Edyta Rybacka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
  Arkadiusz Augustyniak 
  
 


