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 PROTOKÓŁ NR 28/17 

POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 28.03.2017 r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.00 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności 

- zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa oraz naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  

i obrady poprowadził w imieniu Przewodniczącego komisji Arkadiusza Łysika powołany  

na czas posiedzenia Wiceprzewodniczący komisji Piotr Bugajski. Głównym tematem 

posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 

Ad. 2 Porządek obrad 28 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został zmieniony, 

stanowi zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 27/17 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 

Na posiedzenie przyszła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

Na posiedzenie przyszedł radny Mariusz Adamski. 

 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2016  

(druk nr 3/XXVII); 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie za rok 2016, w tym wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Wśród 

priorytetowych zadań jest utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia stanowiska 

dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach pomocy 

społecznej (druk nr 4/XXVII); 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka powiedziała, że projekt uchwały jest odpowiedzią na zapytania radnych 

dotyczących opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej. Ustawowe zapisy nie 

pozwalają zapewnić w pełni opieki pielęgniarskiej, która jest potrzebna i poprawiłaby 

standard opieki nad mieszkańcami domów opieki społecznej. W większości są to osoby 

wymagające zabiegów medycznych, często po szpitalach, po wylewach, udarach. W związku 

z tym istnieje potrzeba żeby zmienić przepisy czy przystosować jeszcze inne typy domów. 

Stanowisko dotyczy konieczności zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy 

społecznej do czego potrzebne uzgodnienia dwóch Ministerstw Zdrowia oraz Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej. Takie rozmowy już były, powstała komisja. Na razie efektów tej pracy 

nie ma. 
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Radna Joanna Kostrzewa dodała, że jej zdaniem powinna zostać wznowiona działalność 

liceów pielęgniarskich. Pielęgniarki, które teraz kończą studia byłyby pielęgniarkami, 

natomiast osoby kończące liceum pielęgniarskie byłyby pomocą pielęgniarską i zajmowałyby 

się pielęgnacją pacjentów. Na pewno wypełniłoby to istniejącą lukę w tym zawodzie. 

 

Wiceprzewodniczący komisji Piotr Bugajski zwrócił się z prośbą o przesłanie, po podjęciu 

przez Radę Powiatu, uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zapewnienia 

całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej, do biur poselskich z terenu 

województwa zachodniopomorskiego. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2017 r. (druk nr 5/XXVII); 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka powiedziała, że projekt uchwały określa zadania, na które przeznacza się środki  

w łącznej kwocie 1 630 196,00 zł Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2017 r. Załącznik do projektu uchwały określa wysokość środków 

finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej w 2017 r. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad udzielania 

dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 

osób niepełnosprawnych w 2017 r. (druk nr 6/XXVII); 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka powiedziała, że uwzględniając ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie 

oraz mając na celu umożliwienie skorzystania ze środków jak największej ilości 

uprawnionych, zaleca się udzielanie dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku według zasad określonych  

w załączniku do uchwały. W 2017 roku proponuje się przede wszystkim zmniejszenie 

dofinansowania dla osób niepełnosprawnych do zakupu przedmiotów ortopedycznych  

i środków pomocniczych. Pozwoli to na udzielenie dofinansowania większej liczbie 

wnioskodawców. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 

Kołodziejska-Nowicka. Na posiedzenie przyszła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie Agata Miłek. 

 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania statutu Domowi  

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 7/XXVII); 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Agata Miłek omówiła Statut 

Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie w Nowym Czarnowie, stanowiący załącznik do przedłożonego projektu 
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uchwały. Dodała, iż statut nadany Domowi w 2006 roku zawierał rozdział mówiący  

o strukturze organizacyjnej, co zawarte jest w regulaminie organizacyjnym Domu, 

zatwierdzanym przez Zarząd Powiatu 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Agata Miłek. 

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia 

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego 

(druk nr 8/XXVII); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że taką samą uchwałę podejmowała 

Rada Powiatu na ostatniej sesji Rady Powiatu z tą różnicą, że była w sprawie „projektu” 

dostosowania sieci szkół. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

dodała, że Kurator Oświaty w Szczecinie pozytywnie zaopiniował uchwałę  

nr XXIV/169/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 

oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego. 

Decyzja podjęta była z jednym zastrzeżeniem, że w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie wchodzą szkoły tego samego typu, co jest niezgodne z przepisami. W ZSP  

w Chojnie należy docelowo zlikwidować jedno technikum, gdyż nie mogą znajdować się 

dwie szkoły jednego typu. Szkoła zostanie przekształcona do obowiązujących przepisów.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski uzupełnił, że obecnie w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie znajdują się dwa Technika Budowlane i Informatyczne, 

zgodnie z przepisami może być tylko jedno o nazwie ogólnej Technikum. Wszystko będzie 

działało jak działa obecnie, a zmianie ulegnie tylko nazewnictwo. Jednakże nawet jeżeli 

dokonuje się zmiany tylko i wyłącznie nazwy to niestety trzeba przejść całą procedurę 

likwidacji szkoły, o czym należało podjąć decyzję do końca lutego. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 

Lorenowicz-Bień.  

Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma.  

 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia odcinka drogi 

kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania (druk  

nr 9/XXVII); 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że uchwała 

dotyczy pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie  

z użytkowania dwóch działek w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze. Związane jest to  

z tym, że nastąpi regulacja przebiegu drogi powiatowej nr 1399Z Moryń-Orzechów, której 

działka drogowa wykracza poza przebieg samej drogi. Na odcinku wykraczającym poza 
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przebieg został po podziale wyodrębniony odcinek działki, który w części zostanie 

przekazany gminie Moryń, a częściowo odsprzedany osobom prywatnym. W załączniku  

do uchwały zawarta została mapka, na której rozrysowano końcowy odcinek działki 

przeznaczonej na sprzedaż. Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych pozbawienie 

kategorii drogi nastąpić musi w drodze uchwały organu stanowiącego.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski uzupełnił, że w przypadku kiedy Rada Powiatu 

podejmie ten projekt uchwały to w późniejszym czasie Rada będzie nad tym jeszcze 

debatowała w celu wyrażenia zgody na przekazanie działki gminie Moryń oraz odsprzedanie 

wyznaczonej części. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma.  

Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz.  

 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej gminie Widuchowa (druk nr 10/XXVII); 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz przedstawił projekt 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej gminie Gryfino (druk nr 11/XXVII); 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz przedstawił projekt 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz.  

 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2017 rok (druk nr 12/XXVII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że najważniejsze zmiany w przedstawionym 

projekcie uchwały to zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymania ostatecznej informacji  

od Ministra Finansów o planowanych na 2017 r. kwotach dochodów z tytułu udziału  

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o rocznych kwotach 

subwencji ogólnej na 2017 r. Udziały w podatkach od osób fizycznych zostają zmniejszone  

o 5 466,00 zł natomiast subwencję oświatową o 128 000,00 zł. Również Minister Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej zmniejszył o 83 500,00 zł należne powiatowi środki z Funduszu 

Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących 

funkcję doradców klientów. W związku z realizacją inwestycji w zeszłym roku pn. „Poprawa 

dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 

nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki” do budżetu wpłynęło 331 968,00 zł z tytułu pomocy  

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w formie refundacji poniesionych kosztów w 2016 roku na zadanie. Zmniejsza się plan 

dochodów o 658 384,00 zł. Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji poniesionych kosztów w 2017 roku  
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na zadania „Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez 

przebudowę drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi” oraz „Poprawa 

dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 

nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice” wpłynie w 2018 roku. Jednocześnie projekt 

uchwały przewiduje wprowadzenie do budżetu powiatu dochodów i wydatków związanych  

z realizacją projektu przez ZSP nr 2 w Gryfinie na kwotę 415 000,00 zł z przeznaczeniem  

na realizację projektu „Kreatywni na co dzień”. Zwiększa się o 4 000,00 zł plan dochodów  

z tytułu wsparcia finansowego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie z budżetu 

Gminy Moryń za pośrednictwem budżetu powiatu. Zwiększa się o 47 000,00 zł plan 

dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela, jednocześnie przeznacza się środki  

w kwocie 15 000,00 zł na remont dachu oraz 32 000,00 zł na remont klatki schodowej  

w budynku przy ul. Łużyckiej 82. Zwiększa się o 10 000,00 zł plan wydatków na pomoc 

finansową dla gmin powiatu gryfińskiego, z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin 

poszkodowanych w pożarach. Zwiększa się o 10 000,00 zł plan wydatków w rozdziale 

ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Dotychczasowa kwota na cele kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego w zakresie zabytków to 150 000,00 zł. Ponadto projekt uchwały 

ujmuje przeniesienia po stronie dochodów i wydatków, przesunięcia planów między 

paragrafami. Wynika to po stronie dochodowej po pierwsze ze zmiany klasyfikacji 

budżetowej, która uszczegóławia tytuły opłat jak zezwolenia, zaświadczenia. Są to teraz 

odrębne pozycje klasyfikacji budżetowej. Natomiast przesunięcia po stronie wydatków 

następują właśnie w środkach przeznaczonych na zabytki, gdzie wyodrębnia się paragraf  

z którego finansuje się dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego a ma to związek  

z  prognozowaną kwotą przydzielenia dotacji na zabytki dla gminy Widuchowej. Reasumując 

deficyt budżetu zwiększa się o 604 000,00 zł i zostaje sfinansowany wolnymi środkami  

z wyniku kasowego budżetu za 2016 rok. Planowany deficyt budżetu powiatu kształtuje się 

na poziomie 4 111 738,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi  

z zaciąganych kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł i wolnych środków, jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 

2 111 738,79 zł. Do projektu uchwały załączone zostały odpowiednie załączniki.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski uzupełnił sprawę zwiększenia na zabytki. Zarząd nie 

chce i nawet nie może zmieniać procedury przyznawania dotacji, natomiast akurat konkretnie 

dotyczy to wniosku złożonego w odpowiedniej procedurze. Ze względu na brak środków 

wniosek ten nie uzyskał dofinansowania. Poza tym Zarząd zasugerował się tym, że wniosek 

został złożony przez Parafię Szczecińską i gdzieś umknęło uwadze, że jednak dotyczyło to 

kościoła w Kołowie, w gminie Stare Czarnowo. Parafia zwróciła się z wnioskiem żeby 

wspomóc jakąś kwotą, dlatego że ma to stanowić uzupełnienie do środków jakie mają 

uzyskać od ministerstwa. W związku z czym Zarząd zaproponował zwiększenie o 10 000,00 

zł i jeżeli Rada wyrazi zgodę to na kolejnej sesji będzie już uchwała dotycząca przekazania 

tejże kwoty na rzecz parafii. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na 

lata 2017-2039 (druk nr 13/XXVII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że uchwała dotycząca wieloletniej prognozy 

finansowej jest następstwem podjętych zmian w budżecie powiatu. Dodatkowo wprowadza 

się nowe zadania jak „Kreatywni na co dzień”, „Przebudowa boiska sportowego na terenie 
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Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie” i „Przebudowa ulicy 1 Maja  

w Gryfinie”. Dostosowuje się wielkości liczbowe do projektowanej uchwały. Ponadto w 

przedsięwzięciu „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej” wyodrębnia się wydatek 

bieżący w 2018 roku – podatek od VAT, który będzie podlegał odliczeniu. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nowym wprowadzonym zadaniem 

jest „Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie”, wykonywane w porozumieniu z gminą Gryfino. 

Jest to wspólny projekt z ulicą Sprzymierzonych, która została przekazana gminie Gryfino, 

dlatego iż powiat będzie robił ulicę 1 Maja w ramach RPO. Tak samo ulica Sprzymierzonych 

będzie robiona przez gminę Gryfino w ramach SOMU. Te dwa zadania muszą być ze sobą 

wspólnie wykonane w celu osiągnięcia efektu, którym jest to że obie ulice stanowią dojazd  

do międzynarodowej sieci kolejowej. Powiat zawarł porozumienie z gminą Gryfino, stąd 

musiało się znaleźć to zadanie jako przyszłe. Wspólne procedury do przetargu są  

przygotowywane. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 

- brak. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.00.  

 

 

Protokół sporządziła: 

 
Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Łysik 


