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 PROTOKÓŁ NR 4/15 
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 24.03.2015 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 13.45 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1), sekretarz powiatu Barbara Rawecka, skarbnik powiatu Izabela Świderek  
oraz naczelnicy i dyrektorzy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik. Głównym tematem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie projektów uchwał na V sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
 
Ad. 2 Porządek obrad 4 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 
stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 2/15 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty 
jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na V sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przyszła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2014 
(druk nr 3/V), 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie za rok 2014 zawiera zadania, którymi zajmuje się PCPR w Gryfinie 
wraz z podaniem kosztów. Sprawozdanie kończy się wykazem potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
 
Radny Piotr Bugajski zapytał, czy systematycznie wykonywane są kontrole rodzin 
zastępczych. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że przepis dotyczący kontroli rodzin zastępczych jest nowym 
przepisem z poprzedniego roku. Dotychczas w ustawie o wspieraniu rodziny było tylko 
wspieranie i z tych zadań wywiązuje się PCPR. Jest czterech koordynatorów, którzy obejmują 
opieką wszystkie rodziny. Koordynatorzy odwiedzają rodziny w zależności od potrzeb. 
Rodziny oceniane są co pół roku. Natomiast dotychczas nie było czegoś takiego jak kontrola. 
Zapis mówi o tym, że Zarząd Powiatu ma obowiązek kontroli rodzin zastępczych, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i może to zadanie kontrolne zlecić 
np. PCPR. Będzie to powielanie tych samych czynności, bo koordynator wspierając rodzinę 
jest u niej bardzo często. Tyle co wie koordynator o rodzinie to nie może stwierdzić żadna 
inna kontrola. Zostanie sporządzony plan kontroli rodzin zastępczych, począwszy  
od rodzinnych domów dziecka, rodzin zawodowych, pogotowi opiekuńczych, rodzin 
spokrewnionych i niezawodowych. Sama ocena nie opiera się tylko i wyłącznie na rozmowie 
i wizytach w rodzinie, ale także zbierane są opinie ze wszystkich instytucji, w których 
dziecko przebywa, np. szkoła, przedszkole. 
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Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy jest możliwość wysyłania na turnusy rehabilitacyjne 
osoby powyżej 80 roku życia, ze względu na to, że Narodowy Fundusz Zdrowia przeważnie 
negatywnie opiniuje sanatoria dla takich pacjentów. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że ze środków PFRON zostało zabezpieczonych jedynie  
50 turnusów, gdyż tak małe środki są na ten cel. Środki rozdzielane są i kryteria sporządzane 
przez Powiatową Radę Społeczną, w kolejnych latach oczywiście można zaproponować 
kategorię osób powyżej 80 lat. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia I transzy 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2015 r. (druk nr 4/V); 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że przyjmuje się do realizacji I transzę środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań 
określonych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” w 2015 r. w wysokości  
75 401,11 zł. Środków zostały podzielone na Moduł I - Likwidacja barier utrudniających 
aktywizację społeczną i zawodową w wysokości 20 362,83 zł (w tym pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy i pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  
dla osoby zależnej), na Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 
(dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia) w wysokości 50 436,33 zł. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r. (druk nr 5/V); 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że środki PFRON przypadające dla Powiatu Gryfińskiego według 
algorytmu na realizację zadań w 2015 r. stanowią kwotę 1.404 386,00 zł. W tym  
na zobowiązania dotyczące działania warsztatów terapii zajęciowej 784.188,00 zł 
(dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w Gryfinie i Goszkowie). 
Środki dzielą się na aktywizację zawodową (prowadzoną przez Powiatowy Urząd Pracy)  
oraz społeczną, z czego najwięcej 366.198,00 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom 
niepełnosprawnym. Podział środków opisany został w załączniku do projektu uchwały. 
Ogólnie wszystkie zadania są niedofinansowane, są znacznie większe potrzeby niż 
zabezpieczone środki. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 6/V); 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że w projekcie proponuje się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej Gminie Mieszkowice w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zadania w zakresie kultury „Obchody 70. rocznicy forsowania Odry”. Uroczystości odbędą 
się 18 kwietnia przy Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórach oraz przy pomniku Sapera 
w Gozdowicach. Głównym organizatorem uroczystości jest Gmina Mieszkowice. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzanie Kryzysowe 
Waldemar Derkacz. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Gryfino (druk nr 7/V); 

 
Naczelnik Wydziału Zarządzanie Kryzysowe Waldemar Derkacz powiedział,  
że w dniu 7 marca 2015 r. w Gminie Gryfino miał miejsce pożar budynku mieszkalnego.  
W wyniku pożaru ww. mieszkańcy pozbawieni zostali części dobytku oraz w bardzo 
poważnym stopniu uszkodzony został zamieszkały przez nich budynek. Jednostki samorządu 
terytorialnego mogą udzielić pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego  
w formie dotacji celowej dla poszkodowanych 
. 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzanie Kryzysowe Waldemar Derkacz. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2015 rok (druk nr 8/V); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że przyczyny zaproponowanych zmian  
w budżecie mają związek z realizowanymi projektami przez jednostki organizacyjne powiatu. 
W ramach płatności końcowych zostają wprowadzone środki stanowiące refundację 
wcześniej poniesionych wydatków. Są to środki ujęte w rozdziale 80195 w wysokości 
43 415,82 zł. Jest to płatność końcowa z dwóch projektów, które realizował Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Ponadto zostały przyznane powiatowi środki wcześniej 
planowane w innej kwocie, w chwili obecnej zwiększone o 64 800,00 zł. Są to środki  
z Funduszu Pracy przyznawane jednostkom na podstawie obowiązującego algorytmu  
a przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w PUP i tam te środki będą 
skierowane. Zostały również zawarte aneksy w przypadku dwóch projektów realizowanych 
przez PUP w Gryfinie, gdzie zostały zarówno przedłużone terminy realizacji jak również 
zostały zwiększone kwoty. Łączne zwiększenie jest na ponad 58 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi  
o zmniejszenia dochodów to nastąpiły one głównie w środkach związanych z drogami 
publicznymi. A ma to związek z nieco innym ukształtowaniem sposobu przekazywania 
środków przez gminy, z którymi powiat ma zawarte porozumienia. Przekazane środki, które 
miały wpłynąć w tym roku zostały przekazane w roku poprzednim. Jeżeli chodzi  
o zwiększenie wydatków to stanowią one konsekwencję włączonych dochodów, ale oprócz 
tego zostały zabezpieczone środki stanowiące dotację dla gminy Gryfino, a przeznaczone  
na realizację zadań z zakresu wychowania fizycznego. Ponadto powiat zabezpieczył dotacje 
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dla bibliotek, przy czym do tej pory z budżetu powiatu dotacje otrzymywały tylko biblioteki 
w gminie Gryfino i Chojna. Tą uchwałą umożliwione będzie przekazanie dotacji jeszcze 
wszystkim pozostałym jednostkom funkcjonującym na terenie powiatu gryfińskiego, tj. każda 
z bibliotek otrzyma po 3 000,00 zł w formie dotacji. Zostały również zabezpieczone środki  
na pomoc finansową dla gminy Mieszkowice i gminy Gryfino. Wszystkie zaprezentowane 
zmiany z części opisowej znajdują również swoje odzwierciedlenie w załącznikach  
do uchwały. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
 
Ad. 5  Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
Radny Piotr Bugajski złożył wniosek o następującej treści: 
- prośba o uhonorowanie na posiedzeniu Rady Powiatu w Gryfinie Pana Karola Gontarza  
za promocję Powiatu Gryfińskiego w dziedzinie sportu w dyscyplinie badminton. Pan Karol 
Gontarz ma osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym  
oraz został zakwalifikowany do szkolenia kadry narodowej Polskiego Związku Badmintona.  
Pismo znak: BRZ.0012.1.4.2015 

 
 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.45. 
 

  
Protokół sporządziła: 

 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Arkadiusz Łysik 
 
 


