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 PROTOKÓŁ NR 40/18 
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 26.03.2018 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 13.40 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1) oraz Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa oraz 
zaproszeni naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik. Głównym tematem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 40 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 39/18 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozszerzenia składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej (druk nr 3a/XXXVIII); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że konsekwencją zrzeczenia się 
mandatu radnego przez pana Wojciecha Konarskiego w dniu 28 lutego 2018 r., jest to  
że Komisarz Wyborczy wskazał kolejną osobę na liście, która przyjęła propozycję - panią 
Aleksandrę Zielińską. W konsekwencji tej zgody Zarząd proponuje projekt uchwały  
w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia bankomatu w budynku przy  
ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie (druk nr 4/XXXVIII); 
 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy najmu z dnia 01 października 2013 r., użytkuje 
pomieszczenie bankomatu, znajdujące się na parterze w budynku przy ul. 11 Listopada 16d  
w Gryfinie. Niniejsza umowa najmu została zawarta na czas określony do 5 lat, od dnia  
01 października 2013 r. do dnia 30 września 2018 r. Z uwagi na to, że Bank PKO BP S.A. 
wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu na kolejny 5 letni okres, został 
przygotowany w/w projekt uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowego 
programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2018-2020” 
(druk nr 5/XXXVIII); 
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p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
powiedziała, że na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja  
3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających 
między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Przyjęty Uchwałą  
Nr IV/33/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. Powiatowy program 
rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim obejmował lata 2015-2017. Aby zapewnić 
ciągłość realizacji zadania wspierania i rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim, 
konieczne jest przyjęcie programu na kolejne lata. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Na posiedzenie przyszedł radny Mariusz Adamski (3+1=4). 
 

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 2018 r. (druk nr 6/XXXVIII); 

 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
powiedziała, że propozycja wprowadzenia zasad dotyczących udzielania dofinansowania  
ze środków PFRON do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych w 2018 r. wynika z utrzymującej się od kilku lat tendencji wzrostu 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania dofinansowania, nieadekwatnej  
do wysokości środków PFRON będących do dyspozycji Powiatu Gryfińskiego. W związku  
z powyższym w roku 2018 proponuje się zasady udzielania dofinansowania  
ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  
w 2018 r., stanowiące załącznik do projektu uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań, na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 r. (druk nr 7/XXXVIII);  

 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
powiedziała, że do zadań powiatu należy dofinansowywanie ze środków PFRON zadań  
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Wysokość środków PFRON przypadających  
dla Powiatu Gryfińskiego według algorytmu na realizację zadań w 2018 r. stanowi kwota 
1.746.772,00 zł, w tym: na zobowiązania dotyczące działania warsztatów terapii zajęciowej, 
1.039.740,00 zł. Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych 
wniosków w roku bieżącym wnioskuje się o podjęcie uchwały i podział środków 
finansowych, jak w załączniku do projektu uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji  
z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, 
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restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 8/XXXVIII); 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, do zadań publicznych powiatu 
o charakterze ponadgminnym należy ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Do powiatu 
wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził listę zadań 
do dofinansowania stosownie do środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na 2018 
rok w wysokości 100 000 zł, dla sześciu podmiotów: Parafia pw. Św. Antoniego w Brwicach 
na z usunięcie awarii uszkodzonego dachu na kościele w wysokości 19 500,00 zł; Parafia pw. 
Świętej Trójcy w Chwarstnicy na wymianę drzwi bocznych do kościoła pw. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w m. Dołgie w wysokości 7 500,00 zł; Parafia pw. MB Wspomożenia 
Wiernych w Baniach na remont wieży kościoła w wysokości 12 500,00 zł; Parafia pw. MB 
Królowej Pokoju w Siekierkach na remont elewacji kościoła filialnego w Starej Rudnicy  
w wysokości 10 500,00 zł; Gmina Mieszkowice na renowację murów z XIII w. przy  
ul. Granicznej w Mieszkowicach w wysokości 20 000,00 zł; Parafia pw. Wniebowzięcia 
NMP w Troszynie na remont więźby dachowej kościoła w wysokości 30 000,00 zł.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

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

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2018 rok (druk nr 9/XXXVIII); 

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały wnosi o zwiększenie  
dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku ustalenia w budżecie 
państwa już ostatecznych kwot subwencji dla jst. Subwencja ogólna ostatecznie zwiększyła 
się o 1 239 103,00 zł. W związku z tym, że Minister Finansów podał w wytycznych  
do opracowania projektów, iż od 1 kwietnia br. będzie podwyżka wynagrodzeń nauczycieli  
o 5%, stąd propozycja rozstrzygnięcia po stronie wydatków tej kwoty jest następująca 
577 248,33 zł przeznacza się bezpośrednio na zwiększenie planowanej dotacji dla Domu 
Wczasów Dziecięcych w Moryniu, dlatego że taka wysokość wynika z rozliczenia subwencji. 
Pozostałą kwotę około 700 000 zł planuje się na przeznaczenie m.in. na pokrycie skutków 
podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia br. Kolejne zmiany dotyczą wniosku Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie na zwiększenie planu dochodów i wydatków 
budżetu o kwotę 5 525,16 zł w związku z otrzymaniem od Towarzystwa Ubezpieczeniowego 
STU ERGO Hestia S.A. odszkodowania za powstałe szkody, do których doszło na skutek 
obfitego opadu deszczu. W związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu  
o kwotę 23 360,00 zł  z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjnego „Krąży, krąży 
złoty pieniądz” finansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Zwiększa się plan 
dochodów i wydatków budżetu o kwotę 43 410,00 zł w związku z realizacją przez szkołę 
projektu „Kreatywni na co dzień”, z tytułu zryczałtowanych kosztów pośrednich związanych 
z obsługą projektu. Zwiększa się również plan dochodów i wydatków o kwotę  
10 000,00 zł w związku z wnoszeniem opłat za korzystanie z mediów przez wykonawcę robót 
budowlanych Zakładu Aktywności Zawodowej. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zwiększa się plan dochodów  
i wydatków  o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wsparcia finansowego dla Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie z budżetu Gminy Moryń za pośrednictwem budżetu powiatu. 
Zgodnie z wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie 
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zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 400,00 zł z tytułu realizacji projektów  
„Z rowerem za pan brat”, „Zajęcia fotograficzne” oraz  „Warsztaty Wielkanocne” w ramach 
wsparcia finansowego udzielonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 
Pomerania ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Do projektu uchwały 
dołączono wymagane załączniki. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2018-2039 (druk nr 10/XXXVIII); 

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedstawione zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej dotyczą zmian wynikających ze zmian w projekcie uchwały w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2018 r., jak również urealnienia wielkości liczbowych 
wykazanych w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego  
w latach 2018-2022”. Wszystkie zmiany szczegółowo zostały opisane w uzasadnieniu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Ad.4 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  
 
Radny Piotr Bugajski poprosił o poinformowanie o terminie planowanego spotkania  
w sprawie porozumienia dot. odcinka drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi, 
stanowiącej dojazd do kopalni kruszyw w Chełmie Górnym. 
Odpowiedź Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami stanowi zał. nr 3. 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.40. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Arkadiusz Łysik 
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