
 PROTOKÓŁ NR 12/15
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI 

z dnia 23.11.2015 r.

Posiedzenie  rozpoczęło  się  o  godz.  12.00  i  trwało  do  14.25  w  siedzibie  Starostwa
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności
-  zał.  nr  1),  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Roman  Michalski,  Wicestarosta  Gryfiński  
Jerzy  Miler,  Sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka,  Skarbnik  Powiatu  Izabela  Świderek  
i naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący
komisji  Arkadiusz  Łysik.  Głównym  tematem  posiedzenia  była  analiza  i  opiniowanie
projektów uchwał na XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz Informacja o stanie ochrony
środowiska  na  obszarze  Powiatu  Gryfińskiego,  w  szczególności  wydatki  związane  
z ochroną środowiska w 2015 r.

Ad. 2 Porządek obrad 12 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony,
stanowi zał. nr 2.

Ad. 3 Protokół nr 10/15 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się).
Protokół nr 11/15 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się).

Na posiedzenie przyszedł radny Mariusz Adamski (3+1=4).

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji,  Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta
Lorenowicz-Bień.

1. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  przyjęcia  Informacji  
o stanie realizacji  zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym
2014/2015 (druk nr 3/XII); 

Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu i  Turystyki  Elżbieta  Lorenowicz-Bień
powiedziała,  że  zgodnie  z  ustawą  o  systemie  oświaty,  organ  wykonawczy  jednostki
samorządu terytorialnego, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki informację o stanie
realizacji  zadań  oświatowych  jednostki  za  poprzedni  rok  szkolny,  w  tym  o  wynikach
sprawdzianu  i  egzaminów w szkołach  tych  typów,  których  prowadzenie  należy do zadań
własnych  jednostki  samorządu  terytorialnego.  Jak  pokazał  nabór  w  roku  szkolnym
2014/2015,  spora  część  uczniów  wybrała  szkoły  kształcące  w  zawodzie.  Pomimo,  
że proporcje te ulegają ciągłym wahaniom – wzrastają lub maleją na przemian, w ostatnich
dwóch latach daje się zauważyć korzystne zjawisko wyboru – przez absolwentów gimnazjów
– szkół  zawodowych  i  techników.  W analizowanym  roku szkolnym  ponad 69% uczniów
wybrało właśnie te szkoły. Z porównania ogólnej liczby uczniów w latach 2008-2015 widać
wyraźnie, że niezmiennie utrzymuje się tendencja spadkowa uczniów pobierających naukę  
w  powiatowych  szkołach  ponadgimnazjalnych  dla  młodzieży.  Powiat  zapewnia  również
możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół i placówek przez dzieci i młodzież
niepełnosprawną  oraz  niedostosowaną  społecznie,  zgodnie  z  indywidualnymi  potrzebami
rozwojowymi.  O wyborze typu szkoły (specjalna,  integracyjna,  ogólnodostępna),  w której
dziecko niepełnosprawne będzie realizowało obowiązek szkolny i obowiązek nauki, decydują
jego  rodzice.  W powiecie  gryfińskim  funkcjonują  Zespół  Szkół  Specjalnych  w  Nowym
Czarnowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie. Z porównania ogólnej
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liczby uczniów w tych szkołach w poszczególnych latach widać że jest porównywalna. Na
podstawie  ustawy  o  systemie  oświaty  prowadzona  jest  ewidencja  szkół  i  placówek
niepublicznych  działających  na  terenie  powiatu.  Ewidencja  obejmuje  szkoły
ponadgimnazjalne,  placówki  oświatowo-wychowawcze  oraz  placówki  kształcenia
ustawicznego. Jednostki oświatowe prowadzone przez inne podmioty otrzymują od powiatu
dotacje. W roku szkolnym 2014/2015 dotację z budżetu Powiatu Gryfińskiego otrzymywały
następujące  szkoły:  Prywatne  Liceum  Ogólnokształcące  w  Gryfinie,  Liceum
Ogólnokształcące  dla Dorosłych „Edukator” w Gryfinie,  Niepubliczna Zasadnicza Szkoła
Zawodowa w Trzcińsku Zdrój. W powiecie gryfińskim funkcjonuje Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna  w  Gryfinie  z  filią  w  Chojnie.  Placówka  realizuje  swoje  zadania  poprzez
diagnozę,  konsultację,  terapię,  psychoedukację,  doradztwo,  mediacje,  interwencje  
w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną i informacyjną. W ostatnich czterech latach
znaczenie zwiększyła się liczba wydawanych orzeczeń i opinii, jest to spowodowane tym,  
że  od  ubiegłego  roku rodzice  zaczęli  się  ubiegać  o  odroczenie  obowiązku  szkolnego dla
sześciolatków. Baza do działalności oświatowej jest rokrocznie poprawiana, modernizowana.
Są  prowadzone  prace  remontowo-modernizacyjne  w ramach  środków własnych  jednostek
oświatowych. Dodatkowo Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych prowadził
inwestycje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - montaż windy dla osób
niepełnosprawnych  w  budynku  szkoły  oraz  ocieplenie  stropodachu  
na  budynku  stołówki  i  łącznika  do  internatu.  Odnosząc  się  do  struktury  zatrudnienia
nauczycieli poinformowała, że zmniejsza się zatrudnienie w ciągu ostatnich czterech lat. Jest
to  spowodowane  mniejszą  liczbą  oddziałów.  Obserwowany  jest  coraz  większy  odsetek
nauczycieli  dyplomowanych  i  mianowanych.  Nauczyciele  mają  prawo  do  urlopu  
na  poratowanie  zdrowia.  W tym  roku szkolnym było  ich  11,  które  kosztowały  powiat   
383  739,26  zł.  Są  to  wydatki  własne  powiatu,  na  które  nie  dostaje  żadnej  dodatkowej
subwencji.  Zgodnie z przepisami,  awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
przeprowadzają dyrektorzy szkół,  na stopień nauczyciela  mianowanego organ prowadzący
(powiat),  natomiast  awans  zawodowy  na  stopień  nauczyciela  dyplomowanego  należy  
do  kompetencji  kuratora  oświaty.  Maksymalną  kwotę  dofinansowania  opłat  
do  poszczególnych  form  doskonalenia  oraz  specjalności  i  formy  kształcenia,  na  które
dofinansowanie jest przyznane, ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół
i placówek. W latach 2014-2015 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
przeznaczono  środki  finansowe w ogólnej  kwocie  211 600 zł.  Zatrudnienie  pracowników
administracji  i  obsługi  od  pięciu  lat  pozostaje  na  tym  samym  poziomie.  Przechodząc  
do  wyników  nauczania  naczelnik  poinformowała,  że  wyniki  sprawdzianu  klas  VI  oraz
gimnazjów  specjalnych  wypadły  całkiem  dobrze.  Niestety  gorzej  było  z  wynikami
egzaminów  maturalnych.  Średnia  zdawalność  była  na  poziomie  57,84%  przy  średniej
zdawalności  w  kraju  74%  i  województwie  zachodniopomorskim  70%.  Wynik  ten  został
poprawiony przy sesji  poprawkowej, niemniej  jednak najważniejszy egzamin jest w maju.
Wyniki  egzaminów maturalnych  po poprawkach w szkołach:  Liceum Ogólnokształcące  w
ZSP Nr 2 w Gryfinie 68,8%; Technikum Zawodowe w ZSP Nr 2 w Gryfinie 57,4%; Liceum
Ogólnokształcące  im.  Bohaterów  spod  Siekierek  w  Chojnie  w  ZSP  w  Chojnie  86,0%;
Technikum Zawodowe w ZSP Nr  2  w Gryfinie  91,7%,  Technikum Zawodowe im.  ppor.
Ryszarda  Kuleszy  w  ZSP w  Chojnie  87,5%;  Technikum  Budowlane  im.  ppor.  Ryszarda
Kuleszy  w  ZSP  w  Chojnie  81,8%.  Część  oświatowa  subwencji  ogólnej  od  2010  r.
systematycznie wzrastała do 2013 roku, natomiast w kolejnych dwóch latach zauważalne jest
zmniejszenie kwoty subwencji. Sytuacja taka ma uzasadnienie w tym, iż corocznie zmienia
się  finansowy  standard  A,  zmienna  jest  liczba  uczniów  uczęszczających  do  szkół
(systematyczny  spadek  liczby  uczniów  kształcących  się  w  szkołach  powiatowych)  oraz
zmienia się liczba nauczycieli dyplomowanych w porównaniu do wskaźnika Di określonego
dla kraju.
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Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że zaproponował zwołanie wspólnego
posiedzenia komisji stałych dot. spraw oświatowych. Będzie to miejsce na zastanowienie się
nad  wynikami  matur.  Dodał,  że  dyrektorzy  powinni  wyciągnąć  wnioski  i  przedstawić
pomysły na naprawę. Należy zastanowić się nad tym co zrobić żeby było lepiej.

Radny Piotr Bugajski powiedział, że poziom zdawalności przekłada się na nabór do danej
szkoły.

Radny Wojciech  Fedorowicz  powiedział,  że  zdarza  się  że  nauczyciele  nie  pozostawiają
słabszych uczniów w niższych klasach, tylko na siłę ciągną dalej. Wynik widoczny jest na
egzaminie maturalnym. Dodał, że corocznie szkoły opracowują plany naprawcze.

Radny Mariusz Adamski  zapytał,  czy dyrektorzy byli  proszeni  o przedstawienie analizy,
dlaczego jest tak niski poziom zdawalności matur. Same dyskusje na komisjach niczego nie
zmienią.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu i  Turystyki  Elżbieta  Lorenowicz-Bień
powiedziała,  że co roku dyrektorzy robią analizy wyników. Na pewno podczas spotkania  
z komisjami stałymi w sprawie oświaty, padną wnioski co należy z tym zrobić. Od stycznia
będą już przygotowywane kolejne plany.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

2. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  przyjęcia  Programu
współpracy  Powiatu  Gryfińskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  
oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego  na 2016 rok
(druk nr 4/XII);

Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu i  Turystyki  Elżbieta  Lorenowicz-Bień
przedstawiła  Programu współpracy Powiatu  Gryfińskiego z  organizacjami  pozarządowymi
oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2016  rok.  Kwota
wskazana w załączniku do uchwały ma charakter szacunkowy i może zostać skorygowana  
w  zależności  od  możliwości  finansowych  powiatu.  Ostateczną  wysokość  środków  
na realizację Programu współpracy określi Rada Powiatu w Gryfinie w uchwale budżetowej
na 2016 rok.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Posiedzenie  opuściła  Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Elżbieta
Lorenowicz-Bień.
Na posiedzenie  przyszła  Naczelnik  Wydziału  Ochrony Środowiska,  Rolnictwa  i  Leśnictwa
Maria Ilińczyk.

3. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi
dotyczącej Starosty Gryfińskiego (druk nr 5/XII);

Naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Maria  Ilińczyk
powiedziała,  że  złożona  skarga  przez  Pana  …………...*  w  dniu  28  września  2015r.  
w zakresie  punktu 5 w powiązaniu  ze skargą z 18 sierpnia 2015r.  na działanie  Starostwa
Powiatowego  w Gryfinie  w przedmiocie:  nienależytego  wykonania  zadań przez  właściwe
organy, naruszenia praworządności, między innymi poprzez wydanie decyzji rozstrzygającej
stan  rzeczy,  naruszenia  słusznego  interesu  obywateli,  naruszenia  zaufania  obywateli  
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do  organów  władzy,  dotyczy  postępowania  administracyjnego  prowadzonego  przez
pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, w sprawie wybudowanego pomostu na jeziorze Wełtyń. Zgodnie z przepisem art.
232 § 2 i art. 256 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie § 7 ust. 2 i §
18 ust. 1 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (uchwała
Rady Powiatu w Gryfinie Nr XX/161/2013 z dnia 23.01.2013r.) do załatwienia takiej skargi
uprawniony jest  Starosta.  W punkcie  piątym skarżący zarzuca  Staroście  brak  właściwego
nadzoru nad podległymi pracownikami, którzy poprzez błędną ocenę właściwości organów
oraz brak kompetencji przyczynili się do uszczuplenia należności Skarbu Państwa (budżetu
państwa).  Zaznaczyć  należy,  że  na  podstawie  zgromadzonych  dokumentów,  stanowiących
dowód w sprawie  ustalono,  iż  sporny pomost  został  wykonany przed rokiem 1974 przez
rodziców ………………….* i w oparciu o zapisy art. 133 ust.1 ustawy z dnia 24.10.1974 r.
Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz.230) pomost jest urządzeniem wodnym legalnym i nie jest
wymagane pozwolenie wodnoprawne na istniejące w dniu wejścia w życie ustawy urządzenia
wodne (zatem i pomosty). Pan ………………* w myśl art. 237 § 3 oraz art. 238 § 1 kpa, jako
osoba niebędąca stroną postępowania, która wniosła skargę w sprawie indywidualnej, został
zawiadomiony o sposobie jej załatwienia. Poinformowano również skarżącego, że w każdej
sprawie administracyjnej, a więc i w sprawie nakazu rozbiórki, stosownie do dyspozycji art.
61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, może pochodzić wyłącznie od strony. Jeśli
więc  osoba  trzecia  domaga  się  wydania  nakazu  rozbiórki  obiektu  budowlanego  lub  jego
części,  organ  nadzoru  obowiązany  jest  każdorazowo  ustalić,  czy  ma  ona  w  tym  interes
prawny  w  rozumieniu  art.  28  kpa,  a  tym  samym  -  czy  jest  legitymowana  jako  strona  
w  sprawie.  Gdy  żądanie  rozbiórki  pochodzi  od  osoby  nie  będącej  stroną  w  sprawie,  
do takiego wystąpienia  należy zastosować tryb  przewidziany w art.  233 kpa,  co Wydział
Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i  Leśnictwa  uczynił.  Rozpatrując  skargę  
Pana  ……………..*  nie  stwierdza  się  naruszenia  przepisów  prawa  przez  Starostę
Gryfińskiego i uznaje, że nie wykazywał bezczynności w przedmiotowej sprawie. Rozpatrzył
skargę zgodnie z przepisami prawa i regulaminem organizacyjnym starostwa. 

*Wyłączenia danych osobowych dokonuje się zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej Dz.U.2014.782 j.t. ze zm. w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zm.)

Przewodniczący Rady Roman Michalski  powiedział, że za pośrednictwem Biura Obsługi
Rady wystąpił do radcy o opinię prawną, w której stwierdzono, iż do rozpatrzenia powyższej
skargi  w  punktach  od  1  do  4  stosownym  organem  jest  Wojewoda  Zachodniopomorski,  
w  zakresie  punktu  5  Rada  Powiatu,  natomiast  odnośnie  puntu  6  Wojewódzki  Inspektor
Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z zapisami Kodeksu postepowania administracyjnego skarga
została przekazana według właściwości do rozpatrzenia odpowiednim organom.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Maria
Ilińczyk.

4. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  przyjęcia  Strategii
Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2020 (druk nr 6/XII);

Sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka  przedstawiła  Strategię  Rozwoju  Powiatu
Gryfińskiego  na  lata  2015-2020,  stanowiącą  załącznik  do  projektu  uchwały.  Strategia
Rozwoju Powiatu Gryfińskiego stanowi podstawę do prowadzenia długookresowej polityki
rozwoju  regionu.  Dokument  ma  istotne  znaczenie  dla działań  o charakterze  rozwojowym,
podejmowanym ze środków własnych Powiatu Gryfińskiego, ze środków unijnych, a także
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innych źródeł finansowania. Strategia określa priorytetowe obszary działań oraz cele, jakie są
niezbędne  do realizacji  zrównoważonego  rozwoju.  Treść  Strategii  Rozwoju  uwzględnia
ustalenia innych dokumentów planistycznych,  takich jak: Strategia Rozwoju Województwa
Zachodniopomorskiego do 2020 roku, Strategia Rozwoju Społeczno-gospodarczego Powiatu
Gryfińskiego  na  lata  2001–2010,  Program  reformy  finansów  publicznych  Powiatu
Gryfińskiego,  Strategia  rozwoju  oświaty  ponadgimnazjalnej  w  Powiecie  Gryfińskim,
Strategia  optymalizacji  funkcjonowania  oświaty  specjalnej  w  Powiecie  Gryfińskim,
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata
2007-2015,  Program  Ochrony  Środowiska  dla Powiatu  Gryfińskiego,  Lokalny  Program
Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  dla  Powiatu  Gryfińskiego  na  lata  2011-2015,  Plan
zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Gryfińskiego,  Plan Odnowy
dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego – Plan realizacyjny na lata 2015-2020,
Program  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi,  Studia  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  gmin  Powiatu  Gryfińskiego.  Ostatnim  rozdziałem,
któremu poświęcono najwięcej czasu to priorytety strategii rozwoju i zasady ich wdrażania.
Została  zaproponowana  misja  rozwoju  powiatu,  która  brzmi  stworzenie  w  powiecie
gryfińskim  warunków  do  stabilnego  i  zrównoważonego  rozwoju  opartego  na
przedsiębiorczej, mobilnej i wykształconej społeczności lokalnej oraz lepszych warunków  
do życia dla wszystkich grup wiekowych. W nowej strategii cele ujęto w dwóch poziomach,
główny cel  i  cele  kierunkowe.  Główne cele  to  1)  wzrost  efektywności  gospodarowania,  
2)  zwiększenie  konkurencyjności  powiatu,  3)  zwiększenie  przestrzennej  konkurencyjności
powiatu,  4)  ochrona  wartości  przyrodniczych,  poprawa  istniejących  walorów
krajobrazowych, racjonalna gospodarka zasobami,  5) budowanie otwartej  i konkurencyjnej
społeczności,  
6)  budowa tożsamości  i  spójności  powiatu,  7)  wzmacnianie  bezpieczeństwa  zdrowotnego
powiatu.  Zostały  określone  również  priorytety  i  zaproponowano  do  dokonania  skutków
realizacji  tego  programu  trzy  wskaźniki:  wskaźnik  produktu,  rezultatu  i  oddziaływania.
Strategia  zawsze  może  budzić  jakieś  wątpliwości,  a  radni  mogą  mieć  jeszcze  jakieś
propozycje wprowadzenia zmian. Z tego też powodu w rozdziale Zasady aktualizacji strategii
zostało  zapisane,  że  strategia  może  być  aktualizowana,  poza  wyznaczonymi  terminami,  
na  wniosek  7  radnych,  250  mieszkańców  powiatu,  w  zależności  od  zmieniających  się
warunków i potrzeb. W obecnej chwili strategia jest niezbędna do przedłożenia przy złożeniu
wniosku na drogi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na posiedzenie przyszła radna Joanna Kostrzewa (4+1=5).

Radny Piotr Bugajski powiedział,  że rozumie że jest  to sprawa pilna.  Radny stwierdził  
w strategii braki dotyczące gminy Trzcińsko-Zdrój, rzeczy które nie zgadzają się z celami
strategii gminy. Dokumenty powinny być spójne. Gmina w najbliższym czasie również będzie
zmieniała i dostosowywała swoją strategię gminną. Na zaproponowanie zmian wymagany jest
wniosek 7 radnych lub 250 mieszkańców.  

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka  powiedziała,  że jest  to propozycja zapisu,  a radni
mogą zaproponować inny.

Radny  Piotr  Bugajski zapytał,  czy  nie  można  byłoby  zmienić  zapisu  z  7  radnych  
na  umożliwienie  wnioskowania  o  wprowadzanie  zmian  do  strategii  przez  jednostki
samorządu terytorialnego, czyli burmistrzów.

Radny  Mariusz  Adamski  powiedział,  że  zmiany  mogą  pojawić  się  na  każdym  etapie  
i z pewnością nie będzie problemu jeżeli taki wniosek padnie o zmiany pod kątem zgodności
zapisów z poszczególnymi gminami.
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Radny Wojciech Fedorowicz  powiedział, że strategię rozwoju powiatu rozumie jako sumę
poszczególnych gmin.

Sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka  powiedziała,  że  jakby  tak  było  to  strategie
wojewódzkie  podejmowane  powinny  być  na  samym  końcu,  a  tak  nie  jest.  Dodała,  
że spotkanie było z przedstawicielami gmin i dokonany został wywiad na temat mocnych  
i słabych stron oraz  ich potrzeb. Dodała, że korzystano również z opracowania grupy lokalnej
Dolnoodrzańska  Inicjatywa  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich,  która  miała  spotkania  
z przedstawicielami gmin.

Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski.

Radny Piotr Bugajski powiedział, że gmina Trzcińsko-Zdrój nie należy do stowarzyszenia
DIROW i nie miała chyba możliwości wypowiedzenia się. Radny poprosił o dogodniejsze
warunki składania wniosku o aktualizację.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zostały przede wszystkim wyjaśnione
powody takiego  procedowania  i  przygotowania  strategii,  która zawiera  ponad 170 stron.  
Jest to strategia powiatu i trudno, żeby jedna osoba w postaci burmistrza składała wniosek 
o zmiany do strategii powiatowej. Ogólne potrzeby, wizje rozwoju powiatu, zadania wpisane
w  ustawę  o  samorządzie  powiatowym,  za  które  powiat  jest  odpowiedzialny.  Lepiej  dla
strategii żeby można dokonywać aktualizacji w każdym dowolnym czasie jeżeli będzie taka
potrzeba. Kwintesencja tego dokumentu znajduje się na 6 ostatnich stronach, gdzie wskazane
są  priorytety  związane  ze  szkolnictwem  ponadgimnazjalnym,  drogami,  osobami
niepełnosprawnymi, szpitalem. Priorytety tak są ułożone żeby można było złożyć wniosek  
na określone działanie. W tym momencie przy składaniu do PROWu jest wymóg posiadania
strategii. Jest ona na tyle ogólnikowym dokumentem, że nie odnosi się do konkretnej drogi,
tylko odnosi się do dróg i ewentualnie wskaźnika typu 5 kilometrów nowych nawierzchni  
na  rok.  Ogólnie  mówiąc  jest  to  strategia,  która  dotyczy  mieszkańców,  ale  w  ujęciu
powiatowym.  Dla  zagadnienia  dotyczącego  turystyki  powiatu  tworzona  jest  strategia
sektorowa, która być może będzie już gotowa w pierwszym kwartale 2016 roku. Tworzona
jest przez wyspecjalizowane biuro, które jeździ po gminach i robi konsultacje. Zaproponował
nie dawać szansy pojedynczym osobom, nawet  jeżeli  mowa jest  o osobach burmistrzów,  
a jako kompromis proponuje zmniejszenie ilości radnych przy wnioskowaniu o aktualizację
strategii do 3 radnych.

Radny  Piotr  Bugajski powiedział,  że  skoro  trzeba  to  strategia  zostanie  teraz  przyjęta,  
a  na  temat  dalszych  zmian  będziemy  rozmawiać.  Będzie  musiał  się  wstrzymać  przy
głosowaniu ponieważ widzi w niej ewidentne błędy.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka  powiedziała,  że każda  gmina  ma swoją strategię  
i  cele do zrealizowania będzie zamieszczała  w swojej strategii.  Strategia  powiatu dotyczy
zadań powiatowych, a najważniejsze z nich są z zakresu służby zdrowia, pomocy osobom
niepełnosprawnym,  dróg  i  oświaty.  W  celach  zagospodarowania  przestrzennego  zostało
zapisane,  które  gminy  posiadają  studia  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego.

Radny Piotr Bugajski powiedział, że zostało to zapisane tak, że wpłynęły wnioski odnośnie
opiniowania studiów, ale nie zostało zapisane które gminy posiadają aktualne studium.
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że jeżeli gmina Trzcińsko-Zdrój nie
dostarczyła  do Wydziału  Architektury  i  Budownictwa w starostwie  studium to  nie  mogło
zostać ono zapisane. Pisząc strategię opierano się tylko na posiadanych danych. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że ustawowym obowiązkiem gminy jest
dostarczanie planu zagospodarowania przestrzennego i  studium uwarunkowań do powiatu.
Dodał, że okazało się że powiat nie jest w stanie zebrać od gmin aktualnych dokumentów.  
A przy składaniu wniosku do PROW nie można pozwolić sobie na takie ryzyko, że jeżeli
wniosek jest niekompletny to dostaje się 14 dni na jego uzupełnienie. 

Sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka  poprosiła  o  złożenie  studium  uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego do Wydziału Architektury i Budownictwa.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  powiedział,  że  jak  radny  podczas  prac  komisji
zauważy błędy typu literówki,  czy może jakieś niezgodności w części opisowej i złoży je
dzisiaj to mogą zostać wprowadzone do strategii  do dnia sesji.  Natomiast po podjęciu już
uchwały jeżeli takie błędy zostaną wytknięte to z pewnością trzej radni powiatu poprą taki
wniosek o aktualizację dokumentu. Błędy mogą być poprawione na każdym etapie. Zwrócił
się do radnych z prośbą o przepatrzenie tekstu pod kątem gmin, z których pochodzą, jeżeli
zostaną  wychwycone  jakieś  błędy to  prosi  o  ich  przesłanie  drogą  e-mailową  to  zostaną  
w dużej części poprawione. Jeżeli chodzi o nabór do PROW na pozyskanie dofinansowania 
w  wysokości  3  milionów  złotych  na  drogi  to  został  ogłoszony  od  16  listopada  br.  
do  20  stycznia  2016 r.  W programie  został  zapisany warunek  mówiący,  iż  w przypadku
wyczerpania  środków będzie  decydował  termin  złożenia  wniosku.  W związku  z  tym,  im
szybciej  się  złoży  tym  lepiej.  Błędy  należy  oczywiście  poprawiać  na  każdym  etapie,  
ale strategia powiatu nie będzie zawierała strategii gminnych.

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianą
(przy 3 za, 0 przeciw, 2 wstrz. się).

Na  posiedzenie  przyszła  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska.

5. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  
na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej
nieruchomości (druk nr 7/XII);

Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru
Właścicielskiego Anna Nikitińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości,
mieszczących się w budynku przy ul. Dworcowej 1, w obrębie 3 m. Chojna.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w budynku przy ulicy Dworcowej 1
mieści  się Wydział Komunikacji  i  Transporty,  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna filia
Chojna.  A  w  obecnej  chwili  powstaje  dokumentacja  na  zagospodarowanie  w  części  
na pomieszczenia dla służby zdrowia.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Posiedzenie  opuściła  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska.
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Na posiedzenie przyszedł  Naczelnik Wydziału Zarządzanie Kryzysowe Waldemar Derkacz.

6. Projekt  uchwały  Rady Powiatu w Gryfinie  w sprawie  przyjęcia  przez  Powiat
Gryfiński  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej  polegającego  na  zlecaniu
zakładom opieki  zdrowotnej przeprowadzania  badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji
wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej (druk nr 8/XII);

Naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  Waldemar  Derkacz  powiedział,  
że  podjęcie  uchwały umożliwi aktualizację  porozumienia zawartego w 2004 r.   pomiędzy
Wojewodą Zachodniopomorskim,  a  Zarządem Powiatu  w sprawie  powierzenia  niektórych
zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  związanych  z  przeprowadzeniem  badań
specjalistycznych  i  obserwacji  szpitalnej  poborowych  dla  potrzeb  Powiatowej  Komisji
Lekarskiej.  Obecnie  nie  ma poborowych,  a  są  osoby podlegające  kwalifikacji  wojskowej,
zmianie uległ termin rozliczenia z 2 miesięcy na 3 miesiące, takie kosmetyczne zmiany.

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzanie Kryzysowe Waldemar Derkacz.
Na posiedzenie  przyszła Zastępca Naczelnika Wydziału  Komunikacji  i  Transportu Urszula
Przetak.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

7. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  ustalenia  na  rok  2016
wysokości  opłat  za  usunięcie  i  przechowywanie  pojazdu  usuniętego  z  drogi  
oraz  wysokości  kosztów  powstałych  w  razie  wydania  dyspozycji  usunięcia,  
a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 9/XII);

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula Przetak przedstawiła
projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  na  rok  2016  wysokości  opłat  za  usunięcie  
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie
wydania  dyspozycji  usunięcia,  a  następnie  odstąpienia  od  usunięcia  pojazdu.  Zgodnie  
z  zapisem ustawy Prawo o  ruchu  drogowym -  Rada  Powiatu  ustala  corocznie  w drodze
uchwały wysokość opłat. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów
publicznych  ogłasza  w  drodze  obwieszczenia,  w  Dzienniku  Urzędowym  Rzeczpospolitej
Polskiej ,,Monitor Polski” maksymalne stawki opłat. Uchwalenie maksymalnych stawek opłat
ma na celu zabezpieczenie środków na obsługę zadań z zakresu usuwania pojazdów oraz
parkowania pojazdów usuniętych przez przedsiębiorców oraz ewentualne pokrycie kosztów
przechowywania,  opłat  sądowych,  wyceny rzeczoznawcy,  pojazdów nie odebranych  przez
właścicieli.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Posiedzenie  opuściła  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu  Urszula
Przetak.
Na  posiedzenie  przyszła  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Gryfinie
Marianna Kołodziejska-Nowicka.

8. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zwiększenia  środków
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  realizację
programu: „Aktywny samorząd” w 2015r. (druk nr 10/XII);
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zwiększenia  środków  Państwowego
Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  realizację  programu:  „Aktywny
samorząd” w 2015r. W związku z aneksem nr 8 do umowy w sprawie realizacji pilotażowego
programu „Aktywny samorząd” zachodzi potrzeba przyjęcia dodatkowych środków w kwocie
2 933,57 zł, na realizację zadań w  Module I Obszar C zadanie 3 „Pomoc w zakupie protezy
kończyny,  w  której  zastosowano  nowoczesne  rozwiązania  techniczne”.  W/w  kwota  jest
uzupełnieniem przyznanych przez PFRON w 2015 r. środków na to zadanie  w wysokości  
12 995,47 zł i pozwoli sfinansować wniosek na zakup protezy kończyny dolnej.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

9. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zwiększenia  środków
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  realizację
programu: „Aktywny samorząd” w 2015r. (druk nr 11/XII);

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zwiększenia  środków  Państwowego
Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  realizację  programu:  „Aktywny
samorząd” w 2015r. W związku z podpisaniem aneksu nr 9  do umowy w sprawie realizacji
pilotażowego  programu „Aktywny samorząd”  zachodzi  potrzeba  przyjęcia  drugiej  transzy
środków w kwocie 61 077,37 zł  na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną
osób niepełnosprawnych  w Powiecie  Gryfińskim w 2015 r.  Wymienione  kwoty  stanowią
uzupełnienie drugiej transzy środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację
programu Aktywny Samorząd w 2015r.  (od początku roku na Moduł  II,  powiat  gryfiński
otrzymał kwotę 54 632,00 zł).

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia woli realizacji
projektu  „Aktywizacja  wychowanków  pieczy  zastępczej  i  osób
niepełnosprawnych  w  powiecie  gryfińskim  -  Razem  w  przyszłość”  (druk  
nr 12/XII);

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  woli  realizacji  projektu
„Aktywizacja  wychowanków  pieczy  zastępczej  i  osób  niepełnosprawnych  w  powiecie
gryfińskim - Razem w przyszłość” w ramach Działania 7.1 Program na rzecz integracji osób 
i  rodzin  zagrożonych  ubóstwem  i  wykluczeniem  społecznym  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W związku z ogłoszeniem
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie naboru wniosków o dofinansowanie projektów,
Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  opracowało  projekt,  będący  odpowiedzią  na
przedmiotowy  nabór.  Planowany  całkowity  okres  realizacji  projektu:  od  01.01.2016  r.  
do 31.12.2017 r., a całkowita wartość projektu wynosi 1.219.680,00 zł. Efektem wdrożenia
przedmiotowego  projektu  będzie  objęcie  wsparciem  ok  40  osób  opuszczających  pieczę
zastępczą  i  20  osób  niepełnosprawnych.  Beneficjenci  projektu  będą  objęci  działaniami  
o  charakterze  społecznym,  edukacyjnym  i  zawodowym.  W  wyniku  wszystkich  działań
zaplanowanych  w projekcie, beneficjenci zostaną  przygotowani do dorosłego życia. Nabędą
umiejętności gospodarowania własnymi pieniędzmi, prowadzenia gospodarstwa domowego,
będą  mieli  możliwość  uzyskania  kursów:  prawa  jazdy  i  zawodowych,  według
indywidualnych potrzeb. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna
Kołodziejska-Nowicka.

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2015 rok (druk nr 13/XII); 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek  omówiła zmiany do budżetu powiatu na 2015 rok,
zwiększenia  i  zmniejszenia  dochodów  i  wydatków  budżetu  powiatu,  zgodnie  z  opisem  
w załącznikach do projektu uchwały.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

12. Sprawozdanie  z  dokonanych  umorzeń  wierzytelności  oraz  ulg  za  okres  
od początku roku do dnia 30.09.2015 r. 

Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem.

Ad. 4 Informacja o stanie ochrony środowiska na obszarze Powiatu Gryfińskiego, 
w szczególności wydatki związane z ochroną środowiska w 2015 r.

Naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Maria  Ilińczyk
omówiła  Informację  o  stanie  ochrony  środowiska  na  obszarze  Powiatu  Gryfińskiego,
w szczególności wydatki związane z ochroną środowiska w 2015 r. (stanowi zał. nr 3)

Radny Piotr Bugajski zapytał, jakie są wpływy do budżetu powiatu za 2015 r. z tytułu kar 
i opłat za korzystanie ze środowiska.

Naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Maria  Ilińczyk
odpowiedziała, że przewiduje się 830 000 zł.

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

Radna  Joanna  Kostrzewa zapytała,  czy  Starostwo  Powiatowe  w  Gryfinie  ma  wpływ  
na  sposób  wydatkowania  środków  na  akcję  pn.  Białe  Soboty  i  jej  ofertę.  Radna
zaproponowała konsultowanie z lekarzem propozycji pakietu badań składającego się na ofertę
oraz  rozważenie  możliwości  wymagania  od  pacjentów  skierowania  lekarskiego  
na poszczególne badania.
Pismo znak: BRZ.0012.1.12.2015.DK

Radna  Joanna  Kostrzewa powiedziała,  że  przeczytała,  że  w  ofercie  na  Białe  Soboty
zaproponowane  zostało  badanie  4D (usg  dla  kobiet  ciężarnych),  które  nie  jest  badaniem
koniecznym  a  jedynie  stanowi  promocję  sprzętu  posiadanego  przez  Szpital  Powiatowy  
w  Gryfinie.  Na  pewno  potrzebniejsze  są  badania  pacjentów  pod  względem  wykrywania
nowotworu.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  powiedział,  że  Zarząd  zapoznaje  się  z  ofertą  
w momencie jej złożenia do starostwa i kontroluje to na tyle, na ile umie. Być może jest to
niedoskonałość i powinien konsultować, zgodnie z opinią pani radnej.
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Radna Joanna Kostrzewa powiedziała,  że bardziej  chodzi  o szybką diagnozę pacjentów
nowotworowych.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  powiedział,  że  Zarząd  przyjął  taką  ofertę  jaką
przedstawił szpital. Na pewno na kolejny rok będzie chciał to udoskonalić i postawić w całym
powiecie bardziej  na onkologię i kardiologię,  gdyż są to główne zagrożenia.  Są zgłaszane
również i  inne uwagi  co do dostępności  pacjentów do listy badanych.  Stąd pomysł,  żeby
rejestracja odbywała się w starostwie a także nie będzie to robione tylko dla mieszkańców
Gryfina a skierowane do okolicznych mniejszych miejscowości. 

Radny Piotr Bugajski w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja parku wokół Domu
Pomocy  Społecznej  w  Trzcińsku-Zdroju”  zgłosił,  iż  mimo  wcześniejszej  prośby,  ścięte
drzewa nie zostało wyciągnięte z jeziora.
Pismo znak: BRZ.0012.1.12.2015.DK

Radny Piotr Bugajski złożył wnioski następującej treści:
-  prośba  o  zwrócenie  uwagi  przy  odbiorze  obecnie  zajętego  pasa  drogowego  przy  ulicy
Cmentarnej  w  Trzcińsku-Zdroju,  gdzie  dokonywano  wymiany  kabla  energetycznego,  
że wykonawca zasypując kabel nie wykonał zagęszczenia;
-  w  imieniu  mieszkańców  Alei  Wolności  w  Trzcińsku-Zdroju  zwrócił  się  z  prośba  
o rozważenie możliwości zamontowania progów zwalniających.
Pismo znak: BRZ.0012.1.12.2015.DK

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  powiedział,  że  oczywiście  wnioski  zostały
zanotowane i zostaną przekazane do realizacji.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.25.

 
Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Komisji

Arkadiusz Łysik
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