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 PROTOKÓŁ NR 2/15 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 23 lutego 2015 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, przewodniczący Rady Powiatu Roman 
Michalski, konsultant, specjalista organizacji pomocy społecznej w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie Katarzyna Poprawska. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum 
i obrady poprowadził przewodniczący komisji Paweł Sławiński. Głównym tematem 
posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na IV sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 2 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3  
 
Protokół nr 1/15 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej z dnia 26 stycznia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań 
chronionych działających w Powiecie Gryfińskim  (druk nr 6/IV); 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła konsultant, specjalista organizacji pomocy 
społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Katarzyna Poprawska 

 
Konsultant, specjalista organizacji pomocy społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie Katarzyna Poprawska powiedziała, że w związku ze zmianą 
lokalizacji mieszkań chronionych od dnia 01.01.2015 r. zachodzi konieczność zmiany 
uchwały. Wcześniej, od 2009 r. mieszkania chronione znajdowały się w Chojnie przy  
ul. Żółkiewskiego 5. Były przeznaczone dla 8 wychowanków, jednak zainteresowanie 
znacząco spadło, nie było już takiego obłożenia. Nowy lokal jest z przeznaczeniem  
dla 4 osób.  
 

Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski oraz przewodniczący Rady 
Powiatu w Gryfinie Roman Michalski 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia „Powiatowego 

programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2015-2017” 
(druk nr 7/IV); 

 

Konsultant, specjalista organizacji pomocy społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie Katarzyna Poprawska powiedziała, że w 2011 r. weszła ustawa  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zobligowała powiatowe centrum 
pomocy rodzinie, jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, do sporządzania raz na trzy 
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lata programu wspierania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. Poprzedni program wygasł  
z dniem 31 grudnia 2014 r. i został przedłożony nowy projekt, który ma za zadanie 
promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, ustalanie limitów zawodowych rodzin zastępczych 
w powiecie, współpracę z gminami w zakresie pieczy zastępczej, ponieważ po części zadania 
się ze sobą zazębiają i uzupełniają.  
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, czy powiat na realizację tego przedsięwzięcia zabezpiecza 
środki. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że są zapisane w tym programie. 
 
Konsultant, specjalista organizacji pomocy społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie Katarzyna Poprawska dodała, że są to zadania rządowe, na które  
są otrzymywane dotacje. Sam program ma za zadanie promowanie rodzicielstwa zastępczego, 
aczkolwiek nie daje dodatkowych środków finansowych na promocję. Natomiast rodziny 
zawodowe, które są tworzone w oparciu o ten program mogą być tworzone tylko już  
z istniejących rodzin, czyli te które mają co najmniej trzyletni staż. Wówczas otrzymują 
dodatkowe wsparcie finansowe w postaci wynagrodzenia za prowadzoną pracę, na pokrycie 
kosztów związanych z prowadzeniem domu. Dodatkowo program ma za zadanie tworzenie 
dobrej atmosfery wokół rodzicielstwa zastępczego. Jeżeli chodzi o rodziny niespokrewnione, 
zupełnie obce, zainteresowane tego rodzaju pracą, są to znikome przypadki. Jeśli w ciągu 
roku jest jedna rodzina, która się zgłasza, że chciałby  stanowić rodzinę zastępczą dla jakiegoś 
dziecka, to jest dobrze. Najczęściej te rodziny, obecnie jest ich ponad  sto w powiecie,  
są to w większości rodziny spokrewnione z dziećmi, na które powiatowe centrum pomocy 
rodzinie nie ma wpływu przed zawiązaniem tej rodziny, ponieważ sprawy spływają  
do sądu, a centrum w zasadzie otrzymuje postanowienie do wykonania i dopiero wtedy 
zapoznają się z sytuacją tej rodziny i wchodzą w środowisko. Osoby, które mają 
predyspozycje, odpowiednie przygotowanie, gdyby zechciały podjąć się tego, jako pracy 
zawodowej, to dla wielu miałoby to rację bytu. Natomiast nie masz szczególnego 
zainteresowania pod kątem profitów, możliwości pracy, zwrotu kosztów utrzymania 
mieszkania i środków finansowych na dziecko. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że po pierwsze ten dokument pokazuje  
i analizuje, to co dotychczas zostało zrobione w latach 2012-2014 i odnosi się do wszystkich 
form pieczy zastępczej. Wyróżniamy rodziny spokrewnione, rodziny zawodowe, ale również 
formę zinstytucjonalizowane, jaką jest Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Chojnie. Sama piecza ma swój początek w sądzie rodzinnym. Zdarza się często, że sprawy 
które trafiają do sądu rodzinnego nie wynikają z wypadków, tylko często jest to działanie 
gminnych ośrodków pomocy społecznej, szkoły. W ramach tego, zgodnie z ustawą są jasne 
rozpisane narzędzia, role oraz środki finansowe, które na ten cel są przeznaczane. Placówki 
opiekuńczo-wychowawcze są utrzymane z budżetu powiatu. Na ten moment w 100% 
zabezpieczają swoje potrzeby, natomiast zaczęli „świadczyć usługi” dla innych powiatów, 
które nie mają domów dziecka. W placówce w Trzcińsku-Zdroju są przede wszystkim dzieci 
z innych powiatów. Powiat, dla którego Powiat Gryfiński wykonuje to zadanie ponosi koszty 
utrzymania dziecka w placówce. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie planuje stawiać  
na rodziny zawodowe, jest przyjęty harmonogram pozyskiwania kolejnych rodzin 
zawodowych, co nie jest łatwe. Natomiast w ostatnim okresie zostały przekształcone rodziny 
zawodowe w dwa rodzinne domy dziecka. Dodatkowo podziękowania należą się do centrum,  
że pozyskują środki finansowe na realizację programu. Jest kwestia dużej edukacji, żeby 
osoby wychowujące dzieci zdawały sobie sprawę, że nie chodzi tutaj o czynniki ekonomiczne 
tylko o poświęcanie mu czasu, integrowanie się z nim. 
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Konsultant, specjalista organizacji pomocy społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie Katarzyna Poprawska powiedziała, że ostatnio został sporządzony 
raport dot. przemocy, która narasta mimo różnych programów korekcyjno-edukacyjnych  
i aktywnej współpracy z sądem, co później skutkuje umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej. 
Prawie 500 dzieci z terenu powiatu jest pod dozorem kuratora, jest to prawie 300 rodzin.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że cały czas trzeba mówić o efektach 
bezrobocia strukturalnego, ale właśnie w środowiskach po PGR-ach. Na pewno takim 
elementem jest również poszukiwanie pracy, emigracja zarobkowa i często jest tak, że dzieci 
zostają, a rodzice wyjeżdżają do pracy. Później się okazuje, że w wyniku rozłąki zrywają się 
pewne więzi, małżeństwa się rozpadają. Jest to bardzo złożony problem. Nie wynika  
 to zawsze z przemocy, alkoholu etc.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła konsultant, specjalista organizacji pomocy 
społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Katarzyna 

Poprawska. 
 

III. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  
od początku roku do dnia 31.12.2014 r. (druk nr 8/IV); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zgodnie z przepisami, raz na kwartał, 
Zarząd Powiatu jest zobowiązany przedłożyć sprawozdanie z dokonanych umorzeń 
wierzytelności oraz ulg. W tym przypadku została umorzona należność za mieszkanie 
nauczycielskie w Gminie Chojna. 
 

Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem. 
 
IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych  

do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 3/IV); 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
jest opisana w art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym. Przewodniczącym tej komisji jest 
Starosta, natomiast Rada Powiatu oddelegowuje do jej prac dwóch radnych. Komisja zajmuje 
się sprawami z zakresu bezpieczeństwa, ma prawo występować do służb z wnioskami  
i zapytaniami, a także opiniować budżet. Kadencja trwa 3 lata. Zarząd Powiatu 
zarekomendował do prac komisji radnego Piotra Bugajskiego oraz Arkadiusza Łysika,  
ale można zgłaszać swoich kandydatów.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania doraźnej 

Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 4/IV); 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że do  projektu uchwały zostali wpisani 
radni, którzy zostali wyznaczeni przez kluby radnych. Jednak nie mają wiedzy, czy jeszcze 
któryś z radnych chciałby uczestniczyć w pracach tejże komisji, stąd zostało pozostawione 
wolne miejsce. W pracach komisji będą brali udział wszyscy chętni radni.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 5/IV); 
 
 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy tego typu skargi muszą być rozpatrywane przez 
Radę.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie 
powiatowym skargi na dyrektorów jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Powiatu.  
Nie wyklucza to w tym momencie tego, że Zarząd Powiatu czy Starosta prowadzi oddzielne 
postępowanie. Każdy sygnał coś wskazuje i należy to sprawdzać. Jednak rozpatrzenie sprawy 
jest w kompetencji Rady Powiatu. Dodał, że Komisja Rewizyjna zajmowała się skargą i nie 
wiadomo kim jest osoba składająca skargę. Były dwukrotnie podejmowane próby 
skontaktowania się z tą osobą za pomocą wskazanego adresu e-mail. Z tego adresu  
nie przyszła żadna zwrotna informacja. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się, 
zaproszona była osoba skarżąca oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, która przyszła i udzieliła wyjaśnień. Według oświadczenia pani Dyrektor taki pan 
osobiście jej nie odwiedził, a jak już to domyśla się że mogła być taka rozmowa telefoniczna, 
która w rezultacie dotyczyła przyjęcia do ZOL-u. W związku z tym opisane okoliczności, że 
pani Dyrektor „nie uśmiecha się” są trudne do ustalenia w rozmowie telefonicznej. Komisja 
analizując sprawę zgodnie z przepisami stwierdziła, że w rezultacie powinna tę skargę 
potraktować jako anonimową, ponieważ zgodnie z przepisami w momencie kiedy nie ma 
adresata niestety pozostaje bez rozpoznania. Dodał, że wpłynęła kolejna skarga, która będzie 
rozpatrywana przez Radę Powiatu. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, czy skarżący jest pracownikiem Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie ma takiej wiedzy.  
Pod wskazany adres email były wysyłane zaproszenia, jednak ich nie odbierano. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że skarżący pierwotnie przesłał skargę  
do Gminy Gryfino, która uznała, że nie jest organem kompetentnym do rozpatrzenia tej skargi 
i przesłała ją do tutejszego urzędu.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że badając skargę nie są od tego,  
aby szukać IP komputera, żeby ustalać czy faktycznie istnieje osoba, która podaje  
się za skarżącego.  
 
Radny Zdzisław Malik powiedział, że osoba skarżąca powinna się podpisać. 
 
Przewodniczący komisji Paweł Sławiński powiedział, że trzeba założyć, że jest to 
anonimowa skarga. Dobrze, że pani Dyrektor została poproszona o wyjaśnienia. Tymi 
wyjaśnieniami temat tak naprawdę się już skończył. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał od kiedy obecna pani Dyrektor jest na stanowisku od 
niedawna. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tak. Dodał, że została wyłoniona w 
drodze konkursu. Dwukrotnie był ogłaszany konkurs na to stanowisko. Jednym razem został 
powołany cały zespół konkursowy, łącznie z przedstawicielami związków zawodowych, 
natomiast ta komisja konkursowa nikogo nie wybrała. Wówczas Zarząd Powiatu ogłosił 



5 

konkurs i wybrał taką osobę, która zgodnie z dokumentacją spełniała określone wymogi. 
Spotykał się już ze związkami zawodowymi, przekazywane informacje są sprawdzane, jednak 
wymaga to czasu.  
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, ile pracowników pracuje w jednostce. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że około 80 osób. Liczba osób 
zatrudnionych wynika z przyjętych standardów, które muszą zostać spełnione, zarówno 
lokalowe jaki i pracownicze.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

VII. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/IV); 
 
- brak pytań; 

 
Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
- brak; 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.00 
  

 
Protokół sporządziła po odsłuchania nagrania: 
 
Magdalena Romankiewicz 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Paweł Sławiński 


