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   PROTOKÓŁ NR 25/12 
 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 28.11.2012 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:00 i trwało do 14:05 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 
sekretarz powiatu Barbara Rawecka, skarbnik powiatu Izabela Świderek, dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka, zastępca 
naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula Przetak, zastępca naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska, 
naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień, 
dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie Róża Kozieł oraz 
naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. Posiedzenie otworzył, 
stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Arkadiusz Augustyniak. Głównym 
punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.2 Porządek obrad 25 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony  
i stanowi zał. nr 2.  
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie powiatu gryfińskiego 
(druk nr 1/XVIII)  

 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak powiedział, że wszelkie pytania będą kierowane 
na sesji.  

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

 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że Zarząd zapoznał się z opinią radcy prawnego 
starostwa w sprawie wykonywania świadczeń zdrowotnych i umowy, która została zawarta 
pomiędzy Domem Lekarskim, a Szpitalem odnośnie korzystania ze sprzętu medycznego. 
Radna zwróciła się z prośbą o doprecyzowanie zawartej umowy. 

 
Wicestarosta gryfiński Jerzy Miler  odpowiedział, że zakupiony sprzęt znajduje się na 
terenie Szpitala i korzysta z niego zarówno Szpital jak i Dom Lekarski na warunkach 
komercyjnych. W umowie zawarte zostało doprecyzowanie w kwestii kiedy, w jakich 
godzinach, jak często i na jakich zasadach korzysta się ze sprzętu medycznego. Zapisy te są 
niezbędne i regulują postanowienia umowy, która ściśle określa zasady korzystania ze 
sprzętu. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, iż Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem 
z działalności Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji w okresie od czerwca do końca 
sierpnia. Z informacji wynika, że przyjęto to sprawozdanie bez uwag, radna chciałaby 
uzyskać więcej szczegółów na ten temat. 
 
Wicestarosta gryfiński Jerzy Miler  odpowiedział, że pojawiły się pewne problemy 
dotyczące zakwalifikowania projektu, który nie został przyjęty do realizacji.  
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Koordynator wykonał wszystkie czynności, które zostały wymienione w sprawozdaniu. 
Zarząd nie miał uwag do pracy która została wykonana. Sam projekt tego wniosku nie został 
zaakceptowany, ale będą czynione starania o jego przyjęcie. Projekt pilotuje Dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że na posiedzeniu z 4 października 2012 r. Zarząd 
nie wyraził zgody dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie na 
nauczanie indywidualne oraz zobowiązał dyrektora szkoły do wyjaśnienia na jakiej 
podstawie, w oparciu o jakie kryteria uczennica została przyjęta do szkoły. Radna poprosiła  
o bardziej szczegółowe informacje. 
 
Wicestarosta gryfiński Jerzy Miler  odpowiedział, że uczennica w zeszłym roku chodziła do 
szkoły zawodowej. Ze względów zdrowotnych nie mogła jej ukończyć i została przeniesiona. 
Zarząd nie mógł zrozumieć dlaczego uczennica została przeniesiona w pierwszej klasie ze 
szkoły zawodowej do liceum i na jakiej podstawie została ona przyjęta. Uczennica ma już 
skończone osiemnaście lat, dlatego Zarząd nie wyraził zgody na indywidualne nauczanie. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, jaki jest obecnie los tej uczennicy. 
 
Wicestarosta gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że uczennica jest poza obowiązkiem 
szkolnym. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że Zarząd zobowiązał dyrektorów szkół do 
przygotowania zasad polityki kadrowej dotyczących nauczycieli i pracowników administracji. 
Zapytała skąd wyszła taka propozycja, takie polecenie dla dyrektorów, co było ich podstawą, 
czy dyrektorzy taki dokument opracowali i na czym polegają te opracowania. 
 
Wicestarosta gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że „demografia jest demografią” coraz 
mniej uczniów trafia do naszych szkół. Należałoby opracować odpowiednią politykę 
kadrową, bowiem przyjdzie czas, że będzie trzeba zwolnić jednorazowo część nauczycieli. 
Należy do tego podchodzić racjonalnie i z rozmysłem analizując arkusze organizacyjne  
oraz mieć na względzie przyszłe lata.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, co wynika z dokumentów, które przygotowali 
dyrektorzy.  
 
Wicestarosta gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że nie były one jeszcze analizowane. 
Prawdopodobne jest, że jeśli termin minął to znajdują się one u pani naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Są one przez nią przygotowywane w celu 
przedstawienia ich Zarządowi. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zwróciła się z zapytaniem, czego będzie dotyczyła przebudowa 
oraz rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych. 
 
Wicestarosta gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że Zarząd planuje przeniesienie na  
ul. Sprzymierzonych 9 Powiatowy Urząd Pracy. Uzgodnienia Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego z Powiatowym Urzędem Pracy mają na celu 
dostosowanie tego budynku do potrzeb urzędu, a przebudowa i rozbudowa wiąże się 
bezpośrednio ze zmianami, które będą przydatne przy funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu 
Pracy. 
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Radna Alicja Kordylasińska zapytała o wystąpienia pokontrolne z przeprowadzonej 
kontroli, które dotyczyły różnych jednostek organizacyjnych powiatu w sprawie polityki 
budżetowej. Były przeprowadzone kontrole przez Głównego Specjalistę, czy wykryto jakieś 
poważniejsze uchybienia? 
 
Wicestarosta gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że nie wykryto poważniejszych uchybień. 
Pewne problemy pojawiły się jedynie w zakresie kontroli zarządczej i oceny ryzyka. Pani 
kontroler zwróciła uwagę jedynie na te dwie sprawy. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zwróciła się z zapytaniem na czym polegało i z czego wynika 
zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu powiatu w planie wydatków o kwotę 1000 zł  
z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego, związanego z nieterminowym 
uiszczaniem rachunków. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że Wydział Geodezji, Kartografii  
i Katastru zwrócił się z wnioskiem, ponieważ do tej pory dochody, które w tej chwili są 
dochodami budżetowymi funkcjonowały jako dochody z funduszu. Geodeta w swojej 
dyspozycji posiadał środki, które były związane z egzekucją kwot należnych,  
a niewpłacanych w terminie. W chwili obecnej tą egzekucją zajmuje się Wydział  
Finansowo-Księgowy i do tej pory nie było ich dużo, tak więc wydział pokrywał koszty 
egzekucyjne w ramach swoich środków. W związku z koniecznością opisania pod względem 
merytorycznym tychże dokumentów, kwota została przesunięta do dyspozycji geodety. 
Generalnie są to środki, które stanowią koszty związane z egzekucją kwot należnych 
powiatowi z tytułu wykonywania czynności geodezyjno-kartograficznych.  
 

Na posiedzenie przybył radny Leszek Jackiewicz. 
 
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 3/XVIII);   

 
Na posiedzenie przybyła pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

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

 
4. 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. 
 

Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał, jakie stawki obowiązywały w roku 
ubiegłym. 
 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że obowiązywały takie same stawki. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula 
Przetak. 

 
5. 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 zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

 i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

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

 
Radna Alicja Kordylasińska poprosiła o omówienie przedmiotowej uchwały. 
 
Zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Anna Nikitińska powiedziała, że nieruchomość znajduje się na terenie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie. Nieruchomość jest zabudowana 
budynkiem gospodarczym, który niszczeje. 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. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, jakiej kwoty można się spodziewać po sprzedaży tej 
nieruchomości. 
 
Zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Anna Nikitińska powiedziała, że na podstawie wyceny szacunkowej kwota 
ta wynosi 77 tysięcy złotych. 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.  
 
Radny Leszek Jackiewicz zapytał, czy nie było chętnych na dzierżawę tego budynku. 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że jest tam za dużo do zrobienia, jest to stodoła. Zarząd 
miał w planach, aby zrobić w tym miejscu pracownię, jednak po rozmowach z projektantem 
Zarząd doszedł do wniosku, że byłoby to zbyt kosztowne. 
 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że sama działka jest bardzo atrakcyjna, 
ale stodoła już nie. Może zaistnieć problem przy sprzedaży w związku z tym, iż jest ona pod  
nadzorem konserwatorskim, nawet sama rozbiórka będzie utrudniona. Zarząd miał  
na uwadze remont, były wykonane nawet badania geologiczne (podniesienie terenu) na 
użytek szkoły, jednak ze względu na utrudnienia zrezygnowano z remontu.  
 
Radny Leszek Jackiewicz powiedział, że dzierżawa byłaby dobrym rozwiązaniem ze 
względu na dochód przez dłuższy okres czasu. 
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Radny Jan Podleśny powiedział, że za dużo trzeba by było zainwestować  
w tę nieruchomość. 
 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że aktualnie nieruchomość ta nie 
przynosi dochodu, ponieważ szkoła ma ją w swoim zarządzie.  
 
Radny Zbigniew Głąbała powiedział, że bardziej ekonomicznie dla starostwa byłoby 
pozbycie się tej nieruchomości. 
 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że nieruchomość znajduje się  
w takim stanie technicznym, że należałoby ją już remontować, a to generowałoby koszty.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Anna Nikitińska. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia „Strategii 

optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w powiecie gryfińskim” (druk 
nr 7/XVIII);  

 
Na posiedzenie przybyła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 

Lorenowicz-Bień. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. 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);  

 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, czy w porównaniu do ubiegłorocznego programu 
znalazły się jakieś zmiany do programu przyszłorocznego. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że program przyszłoroczny jest bardzo podobny oraz realizowane są te same 
zadania. Zakres działania jest również identyczny z wyjątkiem tego, że w tym roku za 
bezpieczeństwo i porządek publiczny odpowiada Wydział Zarządzania Kryzysowego. Doszło 
dodatkowo ratownictwo wodne zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku do uchwały. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, jakie było zainteresowanie konsultacjami 
społecznymi. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że zainteresowanie było bardzo małe, jedynie Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe zgłosiło swoje uwagi. Zostały one uwzględnione w punkcie dotyczącym 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 



 6

9. 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);  

 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że to opracowanie nie do końca spełnia jej 
oczekiwania, przedmiotowa informacja była sprawozdaniem ilościowym, a nie jakościowym. 
Radna zwróciła uwagę na braki w prezentowanej informacji dotyczące porównania wyników 
egzaminów zewnętrznych i matur do wyników krajowych. W informacji zawarto porównanie 
ze średnimi okręgów i średnimi województwa. Nie ma jednak odniesienia jak to wygląda na 
tle kraju, a taka informacja byłaby przydatna. Nie ma również porównania w wielu analizach 
wyników zewnętrznych z odniesieniem do lat ubiegłych, co nie pozwala stwierdzić na ile jest 
to poprawa, a na ile regres w postępach szkół. Jeśli chodzi o działania poradni, to  
w niektórych działaniach poradni były wypisane tematy zajęć z informacjami gdzie się 
odbywały oraz gdzie te tematy były realizowane. W niektórych sytuacjach były 
przedstawione tylko same tematy. Radna ma wątpliwości czy były one realizowane przez 
poradnie w jakiejkolwiek placówce, czy też stanowiły tylko ofertę, z której nie skorzystały 
ani szkoły, ani przedszkola, ani żadne inne placówki oświatowe. Stwierdziła, że ciężko jest 
dojść na ile oferta, którą przygotowała poradnia była przydatna dla tych placówek. Zwróciła 
również uwagę na braki w rozdziale drugim o nazwie „Baza do działalności oświatowej”, 
które dotyczą bezpośrednio potrzeb remontowych. Brak jest szczegółowych danych,  
w opracowaniu znaleźć można jedynie informacje co zostało zrobione. Radna chciałaby 
poznać na ile są to potrzeby remontowe tych placówek na kolejne lata, a w szczególności 
takie potrzeby, z którymi placówki mogą sobie poradzić same oraz takie gdzie jest potrzebna 
pomoc finansowa organu prowadzącego. Jeśli chodzi o dofinansowanie zawodowe 
nauczycieli, zabrakło informacji na temat tego ilu nauczycieli zdobyło nowe kwalifikacje i jak 
te kwalifikacje są wykorzystywane w szkołach. Dane na temat tego na co były przeznaczone 
odpisy 1 % na doskonalenie, oraz na ile te pieniądze były efektywnie wykorzystane przez 
poszczególne placówki. W sprawie egzaminów pisemnych, dane zawarte w informacji 
dotyczyły uczniów, którzy uzyskali więcej niż 30%, należałoby wspomnieć w jakich 
przedziałach procentowych się oni znaleźli, czyli ilu uczniów uzyskało wynik wysoki, a ilu 
najniższy, tak aby mieć pełen obraz sytuacji. W końcowej część dotyczącej egzaminów 
zewnętrznych i matur, zabrakło wniosków i rekomendacji do pracy placówek w kolejnym 
roku szkolnym. Dostępna jest tylko informacja ilościowa. Radna nie ma wiedzy na ile się to 
„przekuje” na wnioski do realizacji w bieżącym roku szkolnym i na poprawę wyników 
nauczania. Stwierdziła również, że w niektórych placówkach takie rekomendacje byłyby 
konieczne. W przypadku sukcesów w poszczególnych placówkach, nie zostały one 
odpowiednio zaprezentowane. Zwróciła się z prośbą o uszczegółowienie tych danych na 
przyszłość. W rozdziale szóstym dotyczącym form pracy wychowawczej, działalności 
profilaktycznej oraz bezpieczeństwa w szkole podane zostały jedynie hasła, brak jest danych 
o ewaluacji tych programów, o wnioskach i rekomendacjach po ewaluacji tych programów.  
Z wypisanych punktów niewiele wynika i nie wiadomo na czym te programy rzeczywiście 
polegają. Radna zapytała, kiedy ostatnio pracownicy obsługi i administracji mieli podwyżkę. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że pracownicy otrzymują podwyżki co roku.  
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że w gminie Cedynia, w szkole w której była 
dyrektorem, podwyżek nie było od lat.  
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że szkoła ta podlega pod gminę. 
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Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że jest tego faktu świadoma, iż to inny organ 
prowadzący. Jest zadowolona, że powiat gryfiński lepiej się sprawuje w tej kwestii niż gmina 
Cedynia. 
 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak powiedział, że powyższe uwagi można 
uwzględnić ewentualnie w przyszłorocznym planie pracy komisji. 
 
Wicestarosta gryfiński Jerzy Miler  powiedział, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest 
to informacja, przedłożony materiał został przygotowany zgodnie z ustawą  
i zawiera niezbędne oraz wymagane informacje. Szczegółowa analiza z uwagami pani radnej 
może być punktem planu pracy komisji na przyszły rok.  
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że zasygnalizowała jedynie to co chciałaby, aby 
znalazło się w tej informacji oraz stwierdziła, iż przedmiotowa informacja nie jest pełna.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały.  
 

Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 

 
10. 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 pozyskania środków, 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. Biorąc pod uwagę inne czynniki to nastąpiła 
konieczność przekwalifikowania i uznania dochodów w innych podziałkach klasyfikacyjnych 
niż pierwotnie to miało miejsce. Taka sytuacja występuje w dziale 600, kwota 750 411,30 zł 
pojawia się zarówno po stronie zwiększenia jak i zmniejszenia dochodów. Wynika to  
z doprecyzowania pewnych założeń na etapie podpisywania umów z poszczególnymi 
jednostkami dotującymi. Ponadto została dokonana analiza realizacji planu dochodów  
w wyniku czego dochody które w tej chwili już wykazują swoje wykonanie ponad plan 
zostały włączone do poszczególnych jednostek i znajdują się w podziale klasyfikacji 
budżetowej (w części drugiej czyli w zmniejszeniu dochodów). Ta sama sytuacja dotyczy 
zmniejszeń dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy. Zmiana, która została 
wprowadzona dotyczy kwoty 406 tys. zł i dotyczy projektu, który jest realizowany przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Uzyskana wczoraj informacja związana była z tym,  
iż zostały przyznane środki z terminem realizacji do końca roku bieżącego. Jeżeli chodzi  
o czynniki zmniejszające dochody, to są wszystkie pochodne tych, które już zostały wcześniej 
omówione. Należy zwrócić uwagę, że o kwotę 987 tys. zł zostały zmniejszone dochody 
planowane pierwotnie jako środki, które miałaby zostać pozyskane w ramach sprzedaży 
mienia powiatowego. Zmniejszono powiatowi również dochody realizowane w wyniku 
wykonywania zadań zleconych na podstawie zarządzenia Wojewody. Kwota dotacji, której 
powiat jest realizatorem nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość środków. 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 
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środki, które stanowią dochody, a przeznaczone są na realizację poszczególnych zadań przez 
jednostki. Zostało również zmniejszone zadanie związane z budową boiska przy Zespole 
Szkół 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 przed 2004 rokiem. 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. 
 

11. 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. 
 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał, czy kwota ta była do ściągnięcia. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że nie. To zadłużenie było od roku 
2004 bądź 2005 i wszelakie próby kończyły się tym, że nie było możliwości znalezienia osób 
zobowiązanych, co uniemożliwiło dokonania skutecznej egzekucji tych należności. 
 
Radny Leszek Jackiewicz powiedział, że pieniądze zostały przeznaczone na dobry cel, na 
wyżywienie, na Dom Dziecka. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie sprawozdanie. 
 

12. 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. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zwróciła się z zapytaniem, jakie było stanowisko Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. 
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Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opieku ńczo-Wychowawczej w Chojnie Róża Kozieł 
powiedziała, że do związku została wystosowana pisemna informacja w tej sprawie, 
odpowiedzi jednak nie udzielono. Jak była tworzona uchwała miały miejsce negocjacje 
związkowe, jednak nie przyniosły one zamierzonego rezultatu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

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

 
Na posiedzenie przybył naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 

 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak powiedział, że do Biura Rady wpłynęły pisma 
dotyczące posterunku policji w Trzcińsku-Zdroju, w związku z tym poprosił naczelnika 
wydziału Zarządzania Kryzysowego o przedstawienie informacji na ten temat. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz powiedział,  
że wpłynęło pismo od przewodniczącego Komitetu Terenowego Prawo i Sprawiedliwość  
w Trzcińsku-Zdroju (stanowi zał. nr 3) do Rady Powiatu, w którym prosi o podjęcie uchwały 
sprzeciwiającej się likwidacji posterunku policji w Trzcińsku-Zdroju, uzasadniając to tym,  
że przyczyni się to do wzrostu przestępczości a zarazem zagrożenia dla mieszkańców gminy.  
W związku z tym Starosta Gryfiński, zgodnie z ustawą, jako przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie  
z prośbą o udzielenie informacji w tym zakresie. Komendant Powiatowy Policji udzielił 
odpowiedzi (pismo stanowi zał. nr 4), wykazując efektywność posterunków policji  
w powiecie gryfińskim w latach 2009, 2010 i 2011 oraz przedstawiając proponowane zmiany. 
 
Wicestarosta gryfiński Jerzy Miler  przedstawił stanowisko Zarządu Powiatu, aby nie 
podejmować w tej sprawie uchwały Rady Powiatu, mając na uwadze argumenty, które podaje 
Komendant Powiatowy Policji (stanowisko stanowi zał. nr 5). 
 
Radny Leszek Jackiewicz powiedział, że podejmowanie uchwały jest zbędne ze względu na 
rzeczowe argumenty, które przedstawił komendant. Na wynik tego działania będzie trzeba 
jednak poczekać. W przygotowanej informacji komendant przedstawił wykaz przestępstw 
jakie były stwierdzone. Dodał, że jego zdaniem brakuje w opisie porównania pomiędzy 
przestępstwami stwierdzonymi, a faktycznie wykrywanymi. Należałoby się przyjrzeć czy  
i jakie ta reorganizacja przyniesie efekty. Na chwilę obecną wydaje się ona słuszna. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zwróciła uwagę, że przedmiotowy wykaz jest nieadekwatny do 
nazwy punktu w którym się znajduje, czyli efektywność obecnej struktury. W tym punkcie 
nie ma mowy o efektywności policji, są podane jedynie dane statystyczne. 
 
Radny Leszek Jackiewicz powiedział, że brakuje danych dotyczących wykrywalności 
stwierdzonych przestępstw.  
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że w niektórych gminach występują takie 
przypadki (zgodnie z przedmiotową informacją), że nastąpił wzrost ilości przestępstw 
stwierdzonych i interwencji w roku 2011, natomiast ilość służb patrolowo-interwencyjnych  
w tymże roku spadła. 
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Przewodniczący komisji Arkadiusz Augustyniak zapytał, kto jest za stanowiskiem Zarządu 
Powiatu? 

 
Komisja większością głosów poparła stanowisko Zarządu Powiatu (4 za, 0 przeciw, 1 wstrz. się). 

 
Posiedzenie opuścił naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 

 
Ad.3 Przyjęcie protokołu 23, 24 posiedzenia komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół 23 posiedzenia z dnia 26.09.2012 r. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół 24 posiedzenia z dnia 23.10.2012 r. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że funkcjonuje bardzo dobra forma przesyłania 
protokołów między Biurem Rady a radnymi poprzez maile. Można na spokojnie zaznajomić 
się z nimi i przeanalizować ich treść. 
 

Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 

Ad. 5 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  
2mln 915 tys. zł oraz rozchody w wysokości 2mln 415 tys. zł. Jeżeli chodzi o główne 
wielkości i ukształtowany deficyt, to 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 o korektę naliczonej subwencji, co spowoduje zwiększenie dochodów, czyli 
deficyt będzie w wysokości tej dotacji, wyniesie dokładnie 505 tys. zł. Planowane dochody 
budżetowe do realizacji w 2013 r. oszacowane zostały na poziomie 70 091 209,68 zł. Na 
ogólną wielkość planowanych dochodów składają się dochody o charakterze bieżącym  
w wysokości 63 998 209,68 zł, stanowiące 91,31% ogółu dochodów, które jednostki realizują 
w wyniku normalnej działalności, oraz dochody o charakterze majątkowym w wysokości  
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6 093 000,00 zł, stanowiące 8,69% ogółu dochodów. W tej kwocie uwzględnione są dotacje, 
które powiat planuje pozyskać w ramach realizacji programu tzw. „schetynówek”. 
Uwzględnione są tutaj również dochody, które mają zostać pozyskane  
ze sprzedaży mienia w kwocie 1mln 900 tys. 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. Nie nastąpiły zmiany  
w obowiązujących przepisach prawnych, które by przyzwalały na pobór dochodów  
z innych źródeł. 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.: 
- przebudowa dróg na terenie Żabnicy, na ten cel zaplanowano w budżecie środki  

w wysokości 250 tys. zł, 
- zaplanowano środki na ewentualne porozumienia z gminami w ramach wspólnej realizacji 

zadań na drogach powiatowych.  
Oprócz zadań inwestycyjnych na drogach są planowane do realizacji zadania związane  
z termomodernizacjami budynków, zaplanowana jest również budowa boiska w Chojnie, 
kwota przeznaczona na realizację tej inwestycji w planie wynosi 1mln 200 tys. zł.  
Planowane są również następujące inwestycje: 
- modernizacja budynku przy ul. Sprzymierzonych 9, budynku powiatowego, który ma być 

przeznaczony na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy,  
- modernizacja internatu znajdującego się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno 

Wychowawczym w Chojnie,  
- inwestycje przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ma być tutaj dokonane 

zagospodarowanie terenu, ma zostać dokończona inwestycja dotycząca modernizacji 
trzeciego piętra internatu, oraz ma być opracowana dokumentacja na modernizację sali 
gimnastycznej wraz z inwestycją przy tej jednostce.  

Powiat jest również zobowiązany do zapłaty kolejnej raty rocznej z tytułu zakupionej 
nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16d, na ten cel środki zostały zaplanowane. Zgodnie  
z wytycznymi ustawy o finansach publicznych, w budżecie jednostki samorządu 
terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną. Uwzględniona w budżecie na 2013 r. rezerwa 
ogólna stanowi kwotę 220 623,28 zł. Zostały również zaplanowane cztery rezerwy celowe, są 
one związane z działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwa jest obligatoryjna  
i wyliczona jest wedle ściśle określonych zasad. Ponadto zostały zaplanowane dwie rezerwy 
związane z realizacją zadań z zakresu oświaty, jest to kwota 200 tys. zł, jak również kwota 
150 tys. zł na realizacje zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Na rok kolejny 
nie są planowane obligatoryjne podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, zostały wzięte pod 
uwagę przy ustalaniu wysokości tych rezerw kwoty, które są planowane do wypłaty jako 
jednorazowe świadczenia, czyli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, czyli te środki 
wykazane przez jednostki, które zostały włączone w rezerwę celową. Została również 
utworzona rezerwa celowa z zakresu pomocy społecznej, na ten cel środki zaplanowane przez 
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Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie zostały wyłączone z planu finansowego 
jednostki i włączone do rezerwy celowej. Jeżeli chodzi o roczny wynik, który stanowi deficyt 
na poziomie 500 tys. zł, źródłem pokrycia kwoty deficytu będą wolne środki, czyli kwota jaka 
będzie pozostawała na rachunkach bankowych na koniec roku 2012. Ponadto drugi  
z wyników, wynik operacyjny został ustalony jako różnica pomiędzy dochodami  
i wydatkami o charakterze bieżącym, czyli bez uwzględnienia tych wolnych środków,  
co stanowi nadwyżkę, która będzie wynosiła ponad 5 mln 700 tys. zł. Oznacza to, że całość 
zadań bieżących, które realizuje powiat gryfiński znajduje swoje źródło pokrycia  
w wypracowanych dochodach o charakterze bieżącym. Część zadań inwestycyjnych jest 
finansowana z tych samych środków, bo tylko 500 tys. zł, które stanowi deficyt będzie 
pokryte z wolnych środków, które będą stanowiły przychody. Istotne są wskaźniki 
zadłużenia, ustawa nakazuje analizować trzy z nich. Pierwszy limitowany do 60% relacji 
ogółu długu do planowanej wielkości dochodów, w przypadku roku 2013 planowane jest 
osiągnięcie na poziomie 22,65 %. Drugi ze wskaźników, którego górna granica stanowi 15% 
w przypadku roku 2013 planowany jest do realizacji na poziomie 4,93%. Ustawa, która 
weszła w życie w 2010 roku, ustawa o finansach publicznych nakazuje monitorowanie ich do 
roku 2013 i obowiązuje do roku 2014. Wskaźnik indywidualny zadłużenia, którego 
szczegółowy opis znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest spełniony 
obligatoryjnie przez powiat gryfiński. Planowane do osiągnięcia w 2013 r. w wysokości  
2 mln 915 tys. zł przychody, w całości stanowią wolne środki. Definiowane są one jako 
nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Rozchody budżetowe, zaplanowane w wysokości 2 mln 
415 tys. zł związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz 
wykupem obligacji wyemitowanych w latach 2004-2005. W 2013 r. zostaną spłacone raty 
kapitałowe kredytów bankowych w łącznej kwocie 1mln 415 tys. zł oraz nastąpi wykup 
obligacji w kwocie 1 mln zł. Wszystkie dane finansowe zostały również przedstawione  
w części tabelarycznej opracowania. Oprócz budżetu została przedstawiona uchwała 
dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast załączniki do tej uchwały zawierają 
przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji w roku 2013 oraz w latach kolejnych. 
Działania planowane do realizacji dzielone są na te o charakterze inwestycyjnym, oraz  
o charakterze bieżącym. W załączniki nr 1 są zawarte dane finansowe przedstawiające 
politykę finansową powiatu gryfińskiego w okresie od roku 2013-2039, tak bowiem nakazuje 
ustawa. 
 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący komisji Arkadiusz Augustyniak zwrócił się z prośbą do członków komisji 
o przygotowanie propozycji do planu pracy na 2013 rok i przesłania ich drogą mailową do 
Biura Rady bądź bezpośrednio do niego. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że w planie pracy komisji na przyszły rok 
chciałaby uwzględnić analizę informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu 
gryfińskiego. Poprosiła o uwzględnienie w przyszłorocznym planie komisji (pod koniec roku 
szkolnego -czerwiec) jak wygląda zdawalność uczniów, jeżeli chodzi o egzaminy dojrzałości, 
sprawdziany zewnętrzne i egzaminy zewnętrzne w szkołach specjalnych oraz przygotowanie 
analizy w tym zakresie w porównaniu do wyników krajowych oraz za okres do czterech lat 
wstecz. Jeśli chodzi o programy profilaktyki i wychowawczy w 2013 r. poprosiła o ujęcie ich 
analizy również w planie komisji i o przeanalizowanie dokumentów przygotowanych przez 
szkoły oraz opracowanych przez wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na temat 
ewaluacji tychże programów, wniosków i rekomendacji na następny rok szkolny 2013/2014. 
Radna przekazała protokół z dyżuru, dodatkowo w imieniu mieszkańca m. Żelichów zwróciła 
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się z prośbą o postawienie znaku „Uwaga dzieci” pomiędzy placem zabaw a świetlicą. Plac 
zabaw został przesunięty i jest teraz usytuowany naprzeciwko świetlicy. Jest on oddzielony 
drogą, która jest dość często uczęszczana przez mieszkańców wsi oraz panuje tam wzmożony 
ruch drogowy. Bez takiego znaku przejeżdżający kierowcy często nie zwracają uwagi na 
biegające dzieci, co może stwarzać zagrożenie.  
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.25.2012.ER radnej Alicji Kordylasińskiej. 

Radna zwróciła się z zapytaniem o przydomowe oczyszczalnie ścieków, gmina Cedynia 
składała wnioski w tej sprawie. Na jakim etapie realizacji są te wnioski, czy są kompletne  
i czy wymagają poprawek. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że trudno odpowiedzieć na te 
wszystkie pytania. Istnieją odpowiednie procedury administracyjne, w momencie gdy 
występują uchybienia to osoba składająca wniosek jest wzywana w celu naniesienia 
odpowiednich poprawek.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zwróciła się z prośbą o przygotowanie informacji:  
ile wniosków dotyczących przydomowych oczyszczalni złożyła gmina Cedynia,  
czy wymagają one poprawek oraz czy zostały dobrze przygotowane przez gminę. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że co do informacji na temat ilości 
wniosków złożonych przez gminę Cedynia nie będzie z tym problemu. W przypadku samego 
przygotowania oraz oceny pod względem poprawności to jest pewna wątpliwość czy takie 
informacje są do uzyskania.  
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że interesują ją jedynie dane ilościowe, ile tych 
wniosków wpłynęło, ile z nich jest do załatwienia w trybie lokalnym oraz na jakim etapie 
realizacji się one znajdują. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie będzie problemu z uzyskaniem 
takich informacji.  
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.25.2012.ER radnej Alicji Kordylasińskiej. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14:05. 
                                                                                                                                                                                                    
 
 

Protokół sporządziła: 
 
    Edyta Rybacka 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
  Arkadiusz Augustyniak 
  
 


