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 PROTOKÓŁ NR 1/15 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 26.01.2015 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 16.30 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, skarbnik powiatu Izabela Świderek  
oraz naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
przewodniczący komisji Paweł Sławiński. Głównym tematem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie projektów uchwał na III sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz omówienie 
projektu budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2015. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 1 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na III sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2015 (druk nr 8/III); 

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że przedłożony Radzie projekt budżetu 
określił dochody i wydatki, jak również ukształtował deficyt – szacowany na 1,5 miliona 
złotych, również przychody i rozchody budżetowe. Jeżeli chodzi o dochody to generalnie 
zasada jest taka, że dochody, które realizuje powiat dzielą się na trzy kategorie: dochody 
własne, subwencja ogólna i dotacje przynależne w związku z realizacją zadań zleconych  
na mocy ustaw lub zawartych porozumień z organami administracji centralnej. Dochody 
własne są pobierane tylko i wyłącznie wówczas kiedy przepis z ustawy na takie działanie 
pozwala. Dochody własne zostały oszacowane na 26 400 000,00 zł, a poszczególne tytuły 
zostały rozpisane w działach klasyfikacji budżetowej i przedstawione na stronie 5. Subwencja 
jest dzielona centralnie na szczeblu ministerialnym, jest dzielona identycznie dla wszystkich 
jednostek samorządu terytorialnego i stanowi ona kwoty przekazywane w trzech częściach. 
Subwencja ogólna przekazywana jest w części wyrównawczej na 2015 rok wynosi 
7 128 000,00 zł i jako należność powiatowa przekazywana jest w dwunastu równych 
transzach. Kolejna część to część równoważąca, która została oszacowana na kwotę prawie 
3 400 000 zł i ta kwota również jest sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy przekazywana  
w transzach. Najważniejsza i największa część oświatowa, która stanowi 16 340 000 zł, jako 
jedyna przekazywana jest w trzynastu transzach co ma związek z obowiązkiem wypłat 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Kwota subwencji ogólnej w podziale  
na poszczególne części jest kwotą wstępną, jej weryfikacja i ostateczna wielkość zostanie 
dopiero przekazana zwyczajowo na przełomie lutego i marca, wtedy też nastąpi konieczność 
doprecyzowania tych kwot jeżeli ulegną one zmianie. Trzecią część dochodów stanowią 
dotacje z budżetu państwa, czyli środki znaczone na poszczególne tytuły, kwoty jak również 
ich przeznaczenie zostało wskazane w tabeli, w części opisowej na stronie 7. Jeżeli chodzi  
o wydatki budżetowe to najważniejszy ich podział jest dokonywany w obrębie wydatków 
bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące zawsze stanowią większość w budżecie każdej 
jednostki, stanowią 56 500 000 zł, co stanowi ponad 80% wszystkich zaplanowanych kwot. 
Natomiast prawie 14 milionów złotych są to wydatki o charakterze majątkowym czyli 
związane z inwestycjami, z przysporzeniem nowego majtku, poszczególne tytułu zadań, które 
będą realizowane bądź są kontynuowane zostały wskazane na stronie 10. Zmiana w projekcie 
uchwały budżetowej, którą radni otrzymali w materiałach sesyjnych dotyczy tylko w jednym 
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miejscu. Wydatkiem majątkowym planowanym do realizacji w 2015 roku jest udział powiatu 
w inwestycji związanej z rewitalizacją, modernizacją obiektu zabytkowego znajdującego się 
w Trzcińsku-Zdroju. Obiekt wykorzystywany jest do bieżącej działalności związanej  
z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej przez Stowarzyszenie Dom z Sercem, które 
przejęło zadanie na mocy złożonej oferty w konkursie ogłoszonym na prowadzenie Domu.  
W pierwszej wersji projektu uchwały kwota 580 000 zł, która stanowi wkład własny  
do projektu oszacowanego łącznie na kwotę ponad 2 300 000 złotych, stanowi wydatek 
majątkowy. Z uwagi na to, że realizatorem projektu, właściwie beneficjentem środków 
zewnętrznych, które zostały pozyskane przez stowarzyszenie w wyniku złożonego wniosku 
aplikacyjnego jest Stowarzyszenie Dom z Sercem. W związku z tym kwota pozostaje bez 
zmian natomiast wydatek został uznany za dotację również o charakterze majątkowym. 
Zatem zmianie uległ załącznik nr 8, gdzie dodany został jeden wiersz mówiący o tym,  
że dotacja przeznaczona jest na działalność stowarzyszenia kwotą 580 000 zł zaplanowaną na 
ten cel. Jeżeli chodzi o deficyt to został oszacowany na kwotę 1 500 000 zł. Generalnie 
konstrukcja deficytu jest następująca 1 milion stanowi ewentualny wkład powiatu  
w realizację zadania związanego ze wzrostem jakości świadczonych usług medycznych,  
a konkretnie chodzi z rozpoczęciem budowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie, jak również  
z modernizacją obiektu w Chojnie, który miałby służyć celom medycznym. Kwota 400 000 zł 
przygotowana jest na ewentualną realizację projektu, na który wniosek aplikacyjny złożyło 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, było to w 2012 roku, Wniosek przeszedł 
pozytywną ocenę natomiast znalazł się na liście rezerwowej i w momencie kiedy ewentualnie 
środki się zwolnią i zostanie przyjęty do dofinansowania to te 400 000 zł zostaje zaplanowane 
jako wkład własny w tę inwestycję polegającą na doposażeniu dps w sprzęt rehabilitacyjny 
jak również utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy PCPR (łączna wielkość 
projektu przekracza 1,5 miliona złotych). Natomiast pozostałe 100 000 zł stanowi po prostu 
nierównowagę pomiędzy dochodami a wydatkami.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że zadanie powiatu dotyczące prowadzenia 
domów pomocy społecznej realizują trzy stowarzyszenia. „Dom z Sercem” złożył wniosek 
aplikacyjny, który również był w rezerwie i pod koniec 2014 roku przyszła informacja,  
że w związku z tym, że w RPO pozostały niewykorzystane środki to w tej chwili 
stowarzyszenie ma zawrzeć umowę na dofinansowanie. W zadaniu wymagany jest wkład 
własny, a że jest to obiekt powiatu to stąd decyzja o wsparciu zadania. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał na co zostanie przeznaczony 1 milion złotych na szpital. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli chodzi o dokumentację  
na budowę Szpitala Powiatowego w Gryfinie to nie ma jeszcze pełnej dokumentacji. Sprawa 
szpitala wygląda w ten sposób, że prowadzony jest w formie spółki, w której powiat ma 40% 
udziałów a drugi współudziałowiec w postaci Domu Lekarski S.A. ma 60%. Cały ciężar 
związany z zawartą dwa lata temu umową kupna części udziałów, również był oparty  
na procesie inwestycyjnym czyli m.in. na budowie, rozbudowie, dostosowaniu budynku 
szpitala do standardów oraz wyposażenia tego obiektu w urządzenia. Ten element dotyczący 
wyposażenia w urządzenia można powiedzieć że został wykonany. Ale osobno zapisana była 
rozbudowa, przyjmowana była również standaryzacja aczkolwiek jest to stary budynek, gdzie 
nie za bardzo można przesuwać ściany. W związku z tym Dom Lekarski S.A., główny 
udziałowiec, jest w fazie przygotowywania dokumentacji. W poprzedniej kadencji były 
prezentowane dwa sposoby rozwiązania tego tematu. Powstała koncepcja, ale jest to zbyt 
mało by rozpoczynać prace. Termin opracowania dokumentacji i zdobycia pozwolenia  
na budowę to połowa 2015 roku tak, by w nowej perspektywie środków z RPO być 
przygotowanym do pozyskania środków przez Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. lub 
Dom Lekarski S.A. Należy zaznaczyć, że znowu są to obiekty powiatowe i ich stan należy 
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poprawiać, ale również należy pilnować, żeby nie doszło do sytuacji takiej, że przyjdą służby 
i wydadzą decyzje, że w tym budynku nie może być już prowadzona działalność medyczna. 
W związku z tym po ostatniej prezentacji projektu, chcąc pokazać wspólnikowi, że powiatowi 
bardzo zależy na tym projekcie, została wpisana do projektu budżetu kwota miliona złotych 
udział powiatu w zadaniu. Pomimo, że jest to zobowiązanie Domu Lekarskiego S.A. W lutym 
zostanie powtórzone trochę zaktualizowane to spotkanie z Domem Lekarski S.A., które miało 
miejsce w poprzedniej kadencji. Wkład powiatu jest ważny w celu zachowania gwarancji 
części udziałów, docelowo to 10%. Ważnym etapem dla powiatu jest zmiana izby przyjęć, 
która obecnie jest w formie korytarza i brak jest pokierowania pacjentem, a także sala 
chirurgiczna, która również nie spełnia wymogów. Ten etap wyceniany był na 4 500 000 zł. 
Cała koncepcja wielkości 20 milionów złotych to jest oczywiście przeniesienie całego 
szpitala w nową substancję, która ma powstać obok starego budynku. Natomiast stary 
budynek będzie wykorzystywany na opiekę paliatywną. Powiat jest duży i dla części 
południowej powiatu w Chojnie Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. otworzył tam 
specjalistykę, która prowadzona jest w wynajętych budynkach Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy. WOMP co jakiś czas ogłasza sprzedaż tego budynku, co się nie udaje, gdyż 
w części jest tam lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, część budynku wykorzystywana jest 
przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. Zarząd doszedł do wniosku, żeby móc ustabilizować 
sytuację szpitala, żeby nie było takich okresów, że z jednej strony jest kontrakt podpisany  
z Narodowym Funduszem Zdrowia a z drugiej strony co jakiś czas spółka staje do przetargu, 
jak ktoś przelicytuje to wiąże się z utratą miejsca wykonywania kontraktu. Powiat posiada 
dużą substancję nieruchomości w Chojnie, jedno piętro po internacie, plany są dokonania 
adaptacji w przeciągu dwóch lat z przeznaczeniem na specjalistykę, którą prowadzi szpital. 
To wymaga wybudowania windy, dostosowania pomieszczeń, przeniesienia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej na niewykorzystane piętro a parter przystosować  
na specjalistykę z oddzielnym wejściem. Dlatego Zarząd chciałby ewentualnie te środki  
w jakiejś części przeznaczyć na to zadanie. Jednakże należy zacząć od projektu. Jest to sygnał 
zapisany w budżecie, że powiat jest przygotowany i że jest wola Rady. Natomiast nie jest to 
konieczne do zrealizowania, dlatego zapisane w formie deficytu (zarówno 400 000 zł  
jak i 1 000 000 zł). Należy mieć zabezpieczenie dla zadania. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że jeżeli chodzi o budżet to może dodać, 
iż ustawowo jest do spełnienia wskaźnik, który został zawarty na stronie 14. Nierówność, 
która mówi o relacji, która musi być zachowana – relację w przypadku ukształtowania 
dochodów i wydatków zachował powiat. Ma to również związek właśnie z planowanymi  
do pozyskania przychodami, które w konsekwencji będą później stanowiły w momencie 
spłaty zobowiązań długoterminowych rozchody budżetowe, pozostałe na chwilę obecną  
do spłaty w 2015 roku na łączną kwotę 2 870 000 zł, przy czym w najbliższej przyszłości 
czeka powiat wykup ostatniej serii wyemitowanych wcześniej obligacji. Jest to kwota 
1 600 000 zł do spłaty w terminie do 30 marca br. Natomiast oprócz tych obligacji 
zobowiązaniami długoterminowymi są również wcześniej zaciągnięte kredyty, które będą 
spłacane w kwartalnych ratach na łączną kwotę 1 270 000 zł.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że jak radni spojrzą na proponowaną politykę 
finansową to zapisane ewentualne wzięcie miliona złotych kredytu to i tak w danym roku 
spłacone zostanie więcej niż zaciągnięte zostałoby zobowiązanie na konkretną inwestycję, 
ponieważ powiat musi spłacić, jak już powiedziała pani skarbnik, kwotę 2 200 000 zł. Faktem 
jest że pierwszy kwartał będzie najcięższy dla powiatu, ze względu na jednorazowo duże 
kwoty, co wymaga zgromadzenia na ten cel środków. Wynika to stąd, że poprzednie kadencje 
Rady Powiatu zaciągnęły obligacje również na służbę zdrowia, tylko że z trzyletnią karencją 
po czym nie podzielono równomiernie tej spłaty tylko niestety największe transze przypisano 
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do spłaty w ostatnim roku. Przypada to na dzień 30 marca br., co skumulowało się jeszcze  
z wypłaceniem trzynastki. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że wraz z projektem uchwały budżetowej 
przedkładany jest projekt wieloletniej prognozy finansowej – kolejny druk w materiałach 
sesyjnych. Zmiana jej pierwszego załącznika wynika z tego samego powodu, który 
wskazywany był przy omawianiu zmiany do projektu budżetu. Załącznik nr 1, który definiuje 
wielkości finansowe inaczej kształtuje wydatki, które stanowią dotacje a inaczej wydatki, 
które są wprost przez budżet pokrywane. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję WPF jest 
prognozowana w okresie do spłaty najdłużej istniejącego zobowiązania. W przypadku 
powiatu jest to zaciągnięty w 2007 roku kredyt konsolidacyjny z okresem spłaty trzydziestu 
lat. W związku z tym prognoza opiewa na lata 2015-2039. Załącznik nr 1 definiuje wielkości 
ekonomiczne, w załączniku nr 2 są przyjęte do prognozowania wielkości i sposób w jaki 
kwoty są szacowane, a w załączniku nr 3 zostały przedstawione przedsięwzięcia, które będą 
realizowane w okresach wybiegających poza rok budżetowy, są one podzielone zarówno  
na sferę zadań bieżących jak i sferę zadań majątkowych. Projekt uchwały budżetowej wraz  
z projektem wieloletniej prognozy finansowej został przedłożony do zaopiniowania 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Powyższe opinie wszyscy radni również otrzymali  
w materiałach sesyjnych. 
 
Radny Zdzisław Malik powiedział, że jest radnym pierwszą kadencję i zapytał na jaki cel 
został zaciągnięty kredyt w 2007 roku.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że kredyt o którym powiedziała pani 
skarbnik zaciągnięty w 2007 roku jest to kredyt konsolidacyjny. W związku z tym on miał 
konsumować w sobie wszystkie dotychczasowe kredyty, czyli te wzięte poprzednio,  
ale generalnie skupił się tylko i wyłącznie na zobowiązaniach dotyczących służby zdrowia. 
Został od zaciągnięty w Nordea Bank. Zobowiązania powiatu wynosiły łącznie 19 200 000 zł, 
ale w ramach negocjacji część podmiotów odstąpiła przynajmniej od odsetek i w rezultacie 
zakończyły się na kwocie 8 200 000 zł (za działalność służby zdrowia). Poprzednia kadencja 
zaciągnęła 5 000 000 zł obligacji, które i tak nie uporządkowało spraw służby zdrowia.  
W ramach tych środków wypłacono część zobowiązań pracowniczych. Zatem osiem lat temu 
zastały jeszcze zobowiązania wobec części pracowników i przede wszystkim firm. Przypadek 
był taki, że dwie firmy które wówczas skupowały długi, skutecznie wniosły sprawy do sądu 
przeciwko powiatowi, który je przegrał. Wówczas został zaciągnięty kredyt, żeby uregulować 
wszystkie zobowiązania i wszyscy wierzyciele zostali pospłacani. W momencie kiedy została 
utworzona spółka, ona rozpoczęła działalność od zera. W pierwszym roku osiągnęła nawet 
plus, potem już minus ponieważ inwestowała. W tej chwili już od lat spółka odrabia swoje 
straty i jest samodzielna. Spółka jedynie korzysta z majątku powiatu, na podstawie umowy 
dzierżawy, która jest tak skonstruowana, że część czynszu jest stałą opłatą około 70 000 zł  
– i to spółka płaci powiatowi rocznie, natomiast pozostała część jest jak gdyby ruchoma – 
spółka przedstawia Zarządowi Powiatu jakie robi inwestycje w budynku w celu poprawienia 
standardu i przedstawia rachunki na tę część czynszu wówczas o tyle mniej płaci. Osobny 
kredyt spłaca powiat zaciągnięty na drogi w wysokości 5 milionów złotych. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że został w tym roku do spłaty 
zaciągnięty w 2006 roku kredyt inwestycyjny. Zostanie on w tym roku w zupełności 
spłacony. Tak samo z reszta jak obligacje. Pozostaną do spłaty dwa kredyty i ewentualnie ten 
zaciągany w tym roku na pokrycie deficytu. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039 (druk 
nr 9/III);  

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r. (druk nr 2/III); 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuściła Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 
Na posiedzenie przyszła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

4. Sprawozdanie za 2014 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu ma obowiązek 
przedkładania takiego sprawozdania Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Szczecinie do 15 lutego. Gdyby średnie wynagrodzeń nauczycieli w powiecie były poniżej 
tych ustalonych na 2014 rok to należałoby to uwzględnić właśnie w budżecie powiatu  
na 2015 r. i wypłacić nauczycielom tzw. 14-tkę. Mechanizm wynagradzania nauczycieli 
skonstruowany jest w ten sposób, że mają osiągać średnie w swoich grupach.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że na podstawie danych przesłanych przez szkoły i placówki oświatowe została 
przeprowadzona analiza średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli oraz wydatków na 
wynagrodzenia poniesionych w 2014 r. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gryfiński. Analiza wykazała, że w 2014 r. w Powiecie Gryfińskim zostały osiągnięte średnie 
wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa w Karcie 
Nauczyciela, ustalonych na 2014 r. Naczelnik omówiła kolejno poszczególne stopnie awansu 
zawodowego, zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem za 2014 r. 
  

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 
 
Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r. (druk  
nr 3/III); 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r. (druk nr 4/III); 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru delegata  
do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (druk nr 5/III); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powiat od samego początku jest 
członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Składka członkowska 
roczna wynosi 2 000 zł. Po dyskusji, Zarząd Powiatu na delegata do Stowarzyszenia Gmin 
Polskich Euroregionu Pomerania rekomenduje pana radnego Marka Brzezińskiego, który 
wyraził zgodę. Rekomendacja wynika stąd, że po pierwsze pokrywa się to  
z zainteresowaniami pana radnego, który jest architektem krajobrazu, jego działalnością  
w stowarzyszeniach i znajomością języka niemieckiego. Te cechy predysponują go  
do wyboru na delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i pozwolą 
podjąć próbę wywalczenia jak największych korzyści dla powiatu. Dodał, że powiat również 
korzysta z członkostwa, z programów Euroregionu. W zeszłym roku powiat prowadził duży 
projekt z partnerem niemieckim - Powiatem Uckermark w zakresie współpracy administracji, 
przede wszystkim Wydziałów Zarządzania Kryzysowego i stanowiło to uzupełnienie projektu 
prowadzonego przez Państwową Powiatową Straż Pożarną odnośnie zwalczania dużych  
zanieczyszczeń na rzece Odrze. Poza tym powiat jest członkiem Związku Powiatów Polskich 
i Związku Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, a także  
w Dolnoodrzańskiej Inicjatywie Rozwoju Obszarów Wiejskich (materiał dot. składek stanowi 
zał. nr 3). 
 

Komisja przyjęła większością głosów  przedstawiony projekt uchwały 
(4 za, 0 przeciw, 1 wstrz.). 

 
Na posiedzenie przyszedł naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat  
za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 
przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów 
wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 
2015 (druk nr 6/III); 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że 4 lata temu został na powiaty 
nałożony obowiązek, tak jak w przypadku samochodów rekwirowanych przez policję, 
zabezpieczania tychże obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania 
sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego.  
Co roku ustawodawca ustala stawki. Powiat proponuje maksymalne stawki, ponieważ one  
i tak nie pokrywają ewentualnych kosztów, gdyby doszło do zatrzymania przez policję 
takiego statku. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz omówił projekt 
uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji  
z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 
2015. Co roku Minister Finansów wydaje obwieszczenie w sprawie maksymalnych opłat  
za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. Propozycja jest 
aby przyjąć maksymalne stawki.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że do tej pory nie było takiej sytuacji,  
a powiat nie jest jeszcze obszarem z rozwiniętą turystyką wodną.  
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  



7 

Posiedzenie opuścił  naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 
Na posiedzenie przyszła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami programu „Aktywny samorząd” w 2014 r. (druk nr 7/III); 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka omówiła przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych między zadaniami programu „Aktywny samorząd” realizowanymi 
w 2014 r., zgodnie z projektem uchwały. Zmiana dotyczy przesunięcia środków pozostałych 
na module I po wypełnieniu zobowiązań wobec wnioskodawców. Kwotę 8 536,25 zł 
przesunąć na moduł II, w ramach którego dofinansowywana jest pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla trzech osób, na dofinansowanie kosztów 
czesnego i dodatku do kosztów kształcenia.  
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuściła  dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. 
 
 
Ad. 4 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
- brak. 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.30. 
  

Protokół sporządziła po odsłuchania nagrania: 
 
Dominika Konopnicka 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Paweł Sławiński 


