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 PROTOKÓŁ NR 15/16 

POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  

z dnia 29 marca 2016 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, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa, Prezes Zarządu Spółki 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Edyta Nowotarska, Przewodniczący Rady Powiatu 

Roman Michalski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 

Kołodziejska-Nowicka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbietą 

Lorenowicz-Bień, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – Waldemar Derkacz, 

Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Piotr 

Ignaciuk. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady, do momentu przyjścia 

przewodniczącego komisji Pawła Sławińskiego, poprowadził powołany przez członków 

komisji wiceprzewodniczący Jan Gładkow. Głównym tematem posiedzenia była analiza  

i opiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz informacja 

Zarządu Powiatu w Gryfinie dot. działalności „Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.” 

za I kwartał 2016 r. 

 

Ad. 2  
Porządek obrad 15. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 

 

Ad. 5 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

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

na 2016 rok (druk nr 9/XVI). 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa  powiedziała, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2016 rok kształtuje się w sposób następujący. Ze znaczących kwot po stronie 

dochodowej wprowadza się kwotę w wysokości 290 241,76 zł. Są to wpływy otrzymane  

w związku z refundacją poniesionych wydatków w ubiegłym roku na realizację projektu 

„Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju – Restauracja historycznego obiektu zabytkowego”. 

Natomiast po stronie wydatkowej planuje się zwiększenie wydatków inwestycyjnych  

w wysokości 150 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu w Szczawnie”, kwota 

zwiększa planowany udział własny Powiatu w ubieganiu się o środki zewnętrzne. Dodatkowo 

zaplanowano 50 000,00 zł na remont budynku, którego właścicielem jest Powiat Gryfiński, 

jest to budynek oddany w najem dla Stowarzyszenia „Pod Dębami” prowadzącego DPS  

w Dębcach. Pozostałe pozycje o mniejszej wysokości są przeznaczone na zadania zgodnie  

ze zdefiniowanym rozdziałem. Załączniki do projektu uchwały przedstawiają powyższe 

zmiany dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z treścią uchwały 

budżetowej. Natomiast pozostałe załączniki informują o wysokości zaplanowanych dotacji, 

jakie są po stronie wydatkowej budżetu a wynikły z zaproponowanych zmian. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył przewodniczący komisji Paweł Sławiński, 

który poprowadził dalszą cześć posiedzenia. 
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II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2016-2039 (druk nr 10/XVI). 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że podstawową zmianą  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej jest wprowadzenie trzech zadań tj. przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z 

Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-Warnice, przebudowa drogi powiatowej Strzelczyn-Chojna oraz 

drogi Trzcińsko-Zdrój-Białęgi. Wprowadzenie tych zadań do WPF jest podyktowane tym,  

że na zadania te Starostwo Powiatowe będzie ubiegać się o środki zewnętrzne z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast inne „drobne” zmiany polegają na wydłużeniu 

realizacji o jeden rok bądź na tym, że w obecnym kształcie WPF nie ma zadania „Dostawa 

paliw dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej” ze względu na to, że podmiot przestał 

istnieć na rynku oraz w jednym z zadań uległa zmianie nazwa na „Utworzenie Zakładu 

Aktywności Zawodowej” (było Aktywizacji). 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. 3  

Protokół nr 13/16 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej z dnia 18 stycznia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Protokół nr 14/16 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 23 lutego 2016 r. został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4 Informacja Zarządu Powiatu w Gryfinie dot. działalności „Szpitala Powiatowego 

w Gryfinie Sp. z o.o.” za I kwartał 2016 r. 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Sp. z o.o. Edyta Nowotarska, Podinspektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Piotr Ignaciuk. 

 

Radny Paweł Sławiński zapytał o stopień zawansowania prac w zakresie budowy nowego 

szpitala. 

 

Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Edyta Nowotarska 

odnosząc się do kwestii zaawansowania prac związanych z rozbudową szpitala 

poinformowała, że zostało podpisane pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Gryfinie Sp. z o.o.,  

a Domem Lekarskim S.A. porozumienie, ze względu na to, że Szpital był podmiotem, który 

mógł złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Ma prawo do gruntu i przejął kwestie  

z uzupełnieniem dokumentacji do złożonego wniosku. Na chwilę obecną została wydana 

decyzja wydłużająca termin uzupełnienia wniosku do 10 sierpnia br. Jest to termin 

maksymalny jaki potrzebują architekci na uzupełnienie dokumentacji, a główny problem 

skupiał się wokół uzgodnień warunków przyłączeniowych z firmą Enea i PGE. Na ten 

moment zostały uzgodnione warunki przyłączeniowe z Przedsiębiorstwem Usług 

Komunalnych. W ubiegłym tygodniu zostały przesłane umowy i warunki przyłączeniowe  

z PGE i Enea i sprawa, która zostanie podjęta przez architektów dot. przeprojektowania, 

przełożenia łącza telekomunikacyjnego, które idzie przez działkę na ul. Parkowej 

doprowadzając linie telekomunikacyjną do bloku przy ul. Grunwaldzkiej. Szpital musi 

przełożyć łącze na własny koszt, póki co takie warunki firma Orange zaproponowało. Żeby 

tej kwestii nie wydłużać będą prowadzone rozmowy i wyjaśniać od strony prawnej, jak 

wygląda kwestia tego kabla i dlaczego musi to stanowić koszt Szpitala. Dodała, że architekci 
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usiedli do przeprojektowania tego kabla i jak jest już pełna informacja to architekci będą 

mogli uzupełnić kwestię projektu zagospodarowania terenu, ponieważ do tej pory nie było  

to uzupełnione, ponieważ nie było warunków przyłączeniowych. Ostatnia rzecz formalna, 

jaka musi być zrobiona, jest to informacja na piśmie, formalnie potwierdzona związana  

z zaprojektowaniem dodatkowych miejsc parkingowych. Jest to rzecz, którą muszą pozyskać 

od gminy. Zostało ustalone, gdzie miejsca mają się znajdować, żeby zbilansowała się wobec 

globalnej kubatury ilość miejsc na działce. Z informacji uzyskanej od projektanta Barbary 

Kowalskiej, mającej pełnomocnictwa do reprezentowania Szpitala w tych wszelkich 

utrudnieniach, są techniczne kwestie. Ponadto dodała, że jest jeszcze kwestia dot. uzgodnień  

z konserwatorem zabytków, jako typowo formalna. Przed rozpoczęciem całej inwestycji było 

spotkanie z konserwatorem i archeologami w zakresie tego ile czasu i co potrzeba,  

aby przebiegło to w sposób płynny. Jak będzie ten projekt gotowy, są jakieś terminy 

maksymalne 30 dni na opiniowanie. Wydaje się, że w okolicach końca maja – początku 

czerwca dokumentacja powinna być w zupełności uzupełniona w Starostwie. 

 

Radny Zdzisław Malik zapytał, czy jeżeli dokumentacja wpłynie i służby Starostwa 

zatwierdzą ją, to w ten czas dopiero Szpital dostanie pozwolenie na rozpoczęcie budowy.  

  

Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Edyta Nowotarska 

odpowiedziała, że tak. Ostateczny termin uzupełnienia dokumentacji jest do 10 sierpnia br.  

i od tego terminu jeszcze 30 dni. Jeżeli dokumentacja zostanie złożona wcześniej, tj. koniec 

maja-początek czerwca to pozwolenie będzie wcześniej.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że sprawa jest bardziej skomplikowana, 

ponieważ samo pozwolenie na budowę nie rozstrzyga o rozpoczęciu, bądź nie rozpoczęciu 

inwestycji. Pozwolenie jest elementem umożliwiającym tę inwestycję. Dodał, że ostatnio 

Zarząd Powiatu w obecności Prezes Zarządu Spółki spotkał się z Domem Lekarskim. 

Równolegle trwają dwa działania. Dom Lekarski szuka finansowania tejże dokumentacji  

i od tego w rezultacie zależy proces inwestycyjny. Ogólnie można powiedzieć,  

że dokumentacja składa się z dwóch części, gdyż z jednej strony obowiązuje zobowiązanie 

inwestycyjne Domu Lekarskiego, ale jest to do kwoty 2,2 mln zł, natomiast same zamierzenie 

opisane w dokumentacji ma o wiele szerszy zakres, stąd konieczność szukania sposobu 

finansowania całości. W tej sprawie odbyło się właśnie spotykanie i Dom Lekarski zadziałał 

dosyć szybko i zwrócił się do Starosty z oficjalnym pismem (zał. nr 3), które zostanie,  

po przygotowaniu przez Wydział „GN”, złożone na Zarząd Powiatu do przyszłego tygodnia. 

Jest to kwestia wyrażenia przez Zarząd zgody na podjęcie przez Dom Lekarski rozmów  

z potencjalnymi udziałowcami tej inwestycji, a w przyszłości może kolejnymi udziałowcami 

tegoż Szpitala. Mowa jest o PZU i innych tego typu ubezpieczycielach. Z uwagi, że część 

udziałów jest Powiatu, a część Domu Lekarskiego wymagana jest właśnie taka zgoda.  

Na chwilę obecną jest kwestia listu intencyjnego, który nic za sobą nie niesie, jeżeli chodzi  

o postawienie kropki nad „i”. Dodał, że radni zostaną poinformowani w momencie, kiedy 

zostaną przedstawione szczegóły. Jest jeszcze druga sprawa, bo każdemu zależy aby środków 

finansowych zaangażować  jak najmniej swoich, aby szukać źródeł zewnętrznych. Dla 

myślenia o tej inwestycji będzie kluczowa I połowa kwietnia, z uwagi na to, że w tym okresie 

będą przedkładane do opiniowania mapy zdrowotne w zakresie szpitali. Mapa będzie miała 

szczególne znaczenie dla zabezpieczających bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom  

i dla Domu Lekarskiego, który wyznacza pewne kierunki i wizje rozwoju Szpitala, żeby  

nie zaplanować czegoś, na co później nie będzie kontraktu z NFZ. Oprócz dokumentacji te 

dwie rzeczy są również istotne i dlatego chciał, żeby tę informację w tym zakresie wszyscy 

posiadali. 
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Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Edyta Nowotarska 

powiedziała, że został ogłoszony harmonogram wniosków ze środków unijnych i na koniec 

czerwca będzie ogłaszany w województwie zachodniopomorskim konkurs na rozwój  

i rozbudowę opieki długoterminowej, czyli zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów 

opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych i oddziałów paliatywnych. Są to trzy zakresy,  

w których chcą się rozwijać i które są oceniane, jako zakresy bardzo przyszłościowe, jeżeli 

chodzi o region gryfiński. Nie ukrywa, że w kwestii aspektu typowo społecznego, jeżeli 

chodzi o pacjenta, bo w tych zakresach są kolejki osób oczekujących, jak również w kwestii 

typowo ekonomicznej. Są to zakresy, które pozwalają Szpitalowi się utrzymać. W związku  

z tym składanie dokumentów konkursowych będzie odbywać się do końca września  

i będzie taki moment, który powinniśmy brać pod uwagę, bo będą określane wytyczne 

dokumentowe i kryteria oceniające te wnioski, więc jeżeli będą chcieli je spełnić, to będą 

musieli elastycznie zareagować.  

 

Radny Zdzisław Malik powiedział, że rozumie iż w tej chwili Państwo czekają na to, kiedy 

złożyć wnioski na PROW, o dofinansowanie, bo od tego będzie zależało w jakim etapie 

będzie rozbudowa szpitala. Z pierwotnych informacji przedstawianych przez Państwa 

wszystko zależało od pieniędzy, inwestycja w III etapie kończyła się na 20 mln zł  

i czy Państwo liczą na dofinansowanie z Unii. 

 

Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Edyta Nowotarska 

odpowiedziała, że na ten moment wiedzą, że jeżeli chodzi o zakresy związane typowo  

z lecznictwem szpitalnym tj. chirurgia, ginekologia, która jest priorytetem pod kątem 

rozwijania się, na to środków nie dostają, ponieważ podziałanie 9.1 związane z infrastrukturą 

zdrowia, które jest w harmonogramie wniosków, Urząd Marszałkowski w pierwszej 

kolejności ogłosił konkurs na opiekę długoterminową, która nie podlega mapowaniu, 

natomiast wszystkie pozostałe zakresy nie są przewidziane we finansowaniu dla szpitali 

powiatowych tylko dla szpitali ogólnospecjalistycznych, wojewódzkich. Wiemy, że na te 

zakresy nie zostaną pozyskane środki unijne. Odnosząc się do sytuacji bieżącej Szpitala 

Prezes poinformowała, że w dwóch pierwszych miesiącach miało miejsce zamknięcie 

poprzedniego roku i ustalenie wartości nadwykonań, które zostanie zrefundowane przez NFZ. 

Szpital globalnie zakończył 2015 r. wartością nadwykonań refundowanych przez NFZ  

w wysokości 1,2 mln zł, z czego ok. 1 mln zł stanowiło lecznictwo szpitalne i opieka 

długoterminowa, pozostała część to poradnie w Chojnie i Gryfinie. Jeżeli chodzi  

o zakontraktowanie i finansowanie usług medycznych na 2016 r. to w zakresach nic się nie 

zmieniło. Minimalnie w niewielkim stopniu nastąpił wzrost kontraktowania w chirurgii, 

zostały przesunięte środki z pakietu onkologicznego, ponieważ na tym oddziale nie wykonuje 

się tylu procedur w zakresie onkologicznym. Zostało przesuniętych 95 tys. zł z chirurgii  

i opieka paliatywna została trochę więcej dofinansowana. Nie do końca pełna ilość łóżek jest 

zakontraktowana. W I kwartale został przyjęty plan remontów na 2016 r. On zawiera  

w swoim zakresie wszystkie remonty, inwestycje które związane są z dostosowaniem  

do wymogów sanitarno-epidemiologicznych, budowlanych i ppoż. Na ten moment kończy się 

remont całej klatki schodowej. Plan remontowy jest szacowany na kwotę ok. 226 tys. zł. 

Część usług wykonywana jest we własnym zakresie. Pod koniec grudnia 2015 r. zostały 

zakupione ze środków własnych dwa aparaty usg do wyposażenia poradni ginekologiczno-

położniczej w Gryfinie oraz do przy szpitalnej poradni usg. Natomiast 10-letnie usg zostało 

przesunięte do Bielic. Dzięki temu został poszerzony zakres świadczonych usług w ramach 

zakontraktowania NFZ, o realizację usg bioderek u maluszków w ramach poradni 

ortopedycznej oraz o usg piersi, które jest realizowane w ramach poradni ginekologicznej.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na komisjach bądź na sesji pojawiały 

się pytania ze strony radnych dlaczego, jeżeli chodzi o organizację „Białych Sobót”  

był angażowany tylko szpital i dodał, że informację w tym zakresie udzieli pracownik 

Wydziału „GN” Piotr Ignaciuk. 

 

Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 

Piotr Ignaciuk powiedział, że w tym roku zostało złożone zapytanie ofertowe na wykonanie 

akcji profilaktyczno-medycznej „Biała Sobota”. Zapytanie było udostępnione na tablicach 

ogłoszeń, na stronie internetowej urzędu. Ofertę tylko i wyłącznie złożył Szpital Powiatowy 

w Gryfinie. W ofercie były zawarte usługi, jakie miałyby być wykonane w zakresie akcji,  

tj. badania kardiologiczne, badania markerów nowotworowych oraz ogólne badania 

laboratoryjne. Oferta została złożona w dwóch wariantach i na najbliższym posiedzeniu 

Zarząd zatwierdzi wybór wykonawcy i dokona wyboru wariantu realizowanego przez Powiat 

Gryfiński. Jeden wariant zawiera pełną ofertę, drugi jest pomniejszony, nie zawiera badań 

kardiologicznych.  

 

W tym momencie posiedzenie opuścili Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” Sp. z o.o. Edyta Nowotarska, Podinspektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Piotr Ignaciuk. 

 

Ad. 5 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie – 

c.d. 
 

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

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2015 

(druk nr 3/XVI). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka powiedziała, że sprawozdanie jednostki za 2015 r. obejmuje wszystkie sfery, 

którymi zajmuje się jednostka, zgodnie ze spisem treści do sprawozdania. W sprawozdaniu 

zostało przedstawione zestawienie wartościowe i liczbowe wszystkich działań.  

Najistotniejszym elementem jest wykaz potrzeb, czyli to co będzie realizowane w roku 

bieżącym i następnym tj. powołanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, około  

50 miejsc, takie są założenia. Zobaczą ile środków uda się pozyskać na ten cel, ponieważ 

będą pochodzić z kilku projektów. Również został przedstawiony wykaz potrzeb w zakresie 

finansowym, czyli to, co potrzebne jest, aby zapewnić funkcjonowanie wszystkich działów.  

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył radny Tomasz Mirakowski. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

Powiatu w Gryfinie nr XV/98/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia 

„Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 

2016-2022” (druk nr 4/XVI). 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka powiedziała, że w związku z pismem z Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 10 marca 2016 r. z którego wynika, że w uchwalonej 

„Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016 – 
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2022” nie wskazano prognozy zmian oraz nie określono w niej ram finansowych, 

uzupełniono strategię o dwa brakujące rozdziały tj. XVII. Prognoza zmian w sytuacji 

społecznej w powiecie gryfińskim i XVIII. Ramy finansowe strategii rozwiązywania 

problemów społecznych w powiecie gryfińskim.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2016 r. (druk nr 5/XVI). 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska- 

Nowicka powiedziała, że do zadań powiatu należy dofinansowywane ze środków PFRON 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Rada Powiatu w formie uchwały 

określa zadania, na które przeznacza środki finansowe przekazywane według algorytmu przez 

Prezesa Zarządu PFRON na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań. Wysokość 

środków PFRON przypadających dla Powiatu Gryfińskiego według algorytmu na realizację 

zadań w 2015 r. stanowi kwota – 1 619 264,00 zł, w tym na zobowiązania dotyczące działania 

warsztatów terapii zajęciowej na kwotę 959 760,00 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 nr 1 do projektu uchwały. Projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczna Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Gryfinie. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie  opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji  

z przeznaczeniem na realizowane w 2016 roku prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 6/XVI). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

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

powiedziała, że w uchwale nr V/35/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2011 r. 

określono zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu 

gryfińskiego, zgodnie z którymi istnieje możliwość udzielenia dotacji na zadania określone  

w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Środki 

finansowe na udzielenie dotacji znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Gryfińskiego. Zarząd 

Powiatu w Gryfinie zatwierdził listę zadań do dofinansowania stosownie do środków 

finansowych zabezpieczonych w budżecie na 2016 rok, a Rada Powiatu może udzielić 

dotacji, na zasadach określonych w ww. uchwale. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał o ogólną liczbę złożonych wniosków. 

 

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

odpowiedziała, że generalnie zostało złożonych 6 wniosków, jednak na etapie proceduralnym 
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część nie została uzupełniona, dwa podmioty zrezygnowały, bo nie miały własnego 

zabezpieczenia oraz jeden został odrzucony, ponieważ zgodnie z ustawowymi zapisami  

nie spełniał wymogów. Ostatecznie dwa podmioty otrzymały dofinansowanie.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 7/XVI). 

 

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

odpowiedziała, że udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 

Mieszkowice w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu 

kultury – „Obchody 71. rocznicy forsowania Odry”. Patronat nad tą uroczystością objął 

Prezydent Rzeczypospolitej Polski. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie  opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

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

finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 8/XVI). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że udziela się pomocy finansowej 

gminie Mieszkowice z przeznaczeniem na pomoc finansową dla mieszkańca gminy  

w wysokości 2 000,00 zł, w związku z pożarem jego domu w dniu 12 marca 2016 r.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie  opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 

 

Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

- brak; 

 

 Na tym  posiedzenie zakończono o godz. 14:00. 

  

 

Protokół sporządziła: 

 
Magdalena Romankiewicz 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 


