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 PROTOKÓŁ NR 17/16 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 16 maja 2016 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14:45 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1), Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
– Marianna Kołodziejska-Nowicka, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady poprowadził powołany przez komisję, na czas trwania posiedzenia, zastępca 
przewodniczącego Jan Gładkow. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie 
projektów uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
Ad. 2  
Porządek obrad 17. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2015 (druk nr 2/XVIII); 

 
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 ocena zasobów pomocy społecznej jest dokumentem, którego 
wymóg sporządzenia wynika z ustawy o pomocy społecznej.  Każdy samorząd w terminie  
do 30 kwietnia jest obowiązany przedstawić ocenę zasobów finansowanych przez dany 
samorząd. W dokumencie zostały przedstawione jednostki pomocy finansowane przez 
powiat. Jeżeli chodzi o ogólną ocenę zasobów, to powiat jest bogaty w zasoby, ponieważ na 
jego terenie występują cztery domy pomocy społecznej, dwa warsztaty terapii zajęciowej, trzy 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, dwa pogotowia opiekuńcze, dwa rodzinne domy 
dziecka. Na terenie powiatu funkcjonuje 115 rodzin zastępczych. Na ten moment wielkość 
zasobów jest wystraczająca, jeżeli chodzi o ilość osób, które chciałyby z nich skorzystać. 
 
Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że z dokumentu wyczytał, że czas oczekiwania  
na pobyt w domu pomocy społecznej wynosi od 3 miesięcy do 2 lat.  
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że najtrudniej jest określić czas oczekiwania, ponieważ do każdego 
domu są listy oczekujących i są to głownie mieszkańcy Szczecina. Ze Szczecina zostają 
przesyłane gotowe wnioski do umieszczenia, natomiast jeżeli jest wolne miejsce i osobą 
pierwszą na liście oczekujących jest osoba ze Szczecina, to zostaje udzielona informacja 
zwrotna, że dziękują ale nie maja środków finansowych. Wówczas nie można powiedzieć 
kolejnej osobie jaki jest okres oczekiwania, bo to, że dana osoba jest np. na 20 miejscu nie 
oznacza, że może czekać dłuższy okres czasu. Może się okazać, że taka osoba już za miesiąc 
zostanie umieszczona w domu pomocy społecznej, gdyż osoby przed nią są ze Szczecina. 
Szczecin wysyła wnioski a nie zabezpiecza środków, stąd trudno napisać jaki jest faktyczny 
okres oczekiwania.  
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Radny Zdzisław Malik zapytał o miesięczny koszt pobytu mieszkańca w domu pomocy 
społecznej. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że są to kwoty corocznie do marca publikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i koszt w każdym z domów jest inny, 
ponieważ każdy z domów wylicza go na podstawie kosztów poniesionych w roku 
poprzedzającym. Miesięczny koszt kształtuje się w domach pomocy społecznej Powiatu 
Gryfińskiego na poziomie 2 700-3 000 zł, najwyższy koszt utrzymania ma dom pomocy 
społecznej w Dębcach, prowadzący przez Stowarzyszenie „Pod Dębami”. Własna odpłatność  
za osobę która została umieszczona przed 2004 r. wynosi 70%. Pozostałą różnicę wynikającą 
z możliwości finansowych mieszkańca a miesięcznym kosztem ponosi gmina. Na początku 
gmina pokrywa ten koszt, a następnie szuka osób, które są zobowiązane do alimentacji,  
a więc dzieci. 
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał o Zakład Aktywności Zawodowej. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że wniosek może złożyć każdy, zarówno jednostka samorządu 
terytorialna jak i stowarzyszenie. W tym przypadku Powiat jest bardzo zaawansowany w tym 
procesie, ponieważ zostały już pewne decyzje podjęte, co do przygotowania otworzenia 
Zakładu Aktywności Zawodowej. W rejonie nie ma ZAZ-u, który byłby prowadzony przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, najprawdopodobniej byłby pierwszy w województwie. 
W województwie zachodniopomorskim jest 5 ZAZ-ów, które są prowadzone przez Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W ubiegłym roku zapadła 
decyzja, że będzie tworzony jako jednostka powiatowa, a nie stowarzyszeniowa. Droga jest 
dosyć daleka, na tym etapie został zlecony projekt remontu budynku, bo zakład miałby swoją 
siedzibę w budynku po warsztatach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.  
Na tym etapie został zlecony kosztorys, firma która wygrała przetarg na remont tego obiektu 
określi jego wysokość. Dodała, że planowane jest finansowanie tej inwestycji ze środków 
pozyskanych w ramach projektów unijnych. Dodatkowa pula środków będzie pochodzić  
z Urzędu Maszałkowskiego, który ma na ten cel zabezpieczone środki. Zakład miałby być 
przewidziany na 40 osób plus 8 osób personelu.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XVIII); 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że jest propozycja przekazania w drodze darowizny na mienie 
Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego, oznaczonych numerami działek położonych w obrębie ewidencyjnym Bielin, 
gmina Moryń, w obrębie ewidencyjnym Przyjezierze II, gmina Moryń oraz w obrębie 
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ewidencyjnym Stare Łysogórski, gmina Mieszkowice. Darowizna nieruchomości następuje  
w celu przekazania ich na rzecz Nadleśnictwa Mieszkowice. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

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

z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2015 roku (druk nr 4/XVIII); 

 
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 Powiat Gryfiński realizując cele Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
udzielał pomocy finansowej oraz wsparcia pozafinansowego. Do priorytetowych zadań 
publicznych Powiatu Gryfińskiego realizowanych w 2015 roku, przy współudziale 
organizacji pozarządowych, zgodnie z przyjętym Programem współpracy należały zadania  
w zakresie pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki  
i krajoznawstwa, wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej a także kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z przepisami zostały 
przeprowadzone konsultacje społeczne projektu programu współpracy. Zarząd Powiatu  
w dniu 5 lutego 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  
w 2015 r. w ww. zakresie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacje przyznano  
na realizację 17 zadań na łączną kwotę 50 789,00 zł.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy wszystkie organizacje pozarządowe wykorzystały 
przyznane im środki oraz czy Powiat kontrolował celowość wydatkowanych środków. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że wszystkie zadania zostały rozliczone, miały miejsce zwroty dotacji. Jedna 
organizacja nie mogąc zrealizować zadania zrezygnowała z dofinansowania.  
Dodała, że są prowadzone kontrole dot. zasadności przyznawanych środków.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

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

na 2016 rok (druk nr 5/XVIII); 
 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedłożony projekt uchwały przewiduje 
trzy zmiany budżetowe. Pierwsza zmiana związana jest z otrzymaniem darowizny  
na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w wysokości 200,00 zł,   
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Druga zmiana również dotyczy ZSP  
w Chojnie, który otrzymał dofinansowanie projektu „Europejskie staże” finansowanego  
w ramach programu Erasmus+, Akcja 1-mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie  
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i Szkolenie Zawodowe. Wartość projektu wynosi 159 957,54 zł, stąd wprowadzenie  
do budżetu po stronie dochodów i wydatków środków na cel. Projekt będzie realizowany  
w latach 2016-2017. Trzecia zmiana związana jest z inwestycją realizowaną przez Powiat  - 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki w m. Witnica”. Powiat 
otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
w wysokości 483 588,00 zł. Środki w projekcie uchwały znalazły odzwierciedlenie  
w budżecie po stronie dochodów i wydatków, stanowiąc dofinansowanie środków 
zewnętrznych. Jednocześnie zmniejsza się o 350 000,00 zł plan wydatków na to zadanie  
w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a zwiększa w paragrafie 
6059 o 276 412,00 zł jako wkład własny powiatu  oraz w paragrafie 4300-Zakup usług 
pozostałych  o 73 588,00 zł. To zadanie inwestycyjne, zgodnie z wymogami PROW, należy 
wykazać w treści uchwały budżetowej. Stąd dodany został paragraf 9a w brzmieniu: „§ 9a. 
Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne 
zadania w 2016 r. określa załącznik nr 11”. Ponadto załączniki do projektu uchwały zostały 
przedstawione również w układzie klasyfikacji budżetowej. Dodatkowo został przedstawiony 
załącznik w sprawie dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadania własne, realizowano 
przez jednostki własne nie należące do sektora finansów publicznych, który uległ zmianie  
w wyniku zmian uchwały Zarządu Powiatu.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

V. 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 6/XVIII); 

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że niniejszy projekt uchwały jest 
konsekwencją zaproponowanych zmian w budżecie powiatu. Wprowadza się zadanie 
dotyczące realizacji projektu pn. „Europejskie staże”, którego okres realizacji jest 2016-2017. 
Druga zmiana związana jest z inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice-
Stare Łysogórki w m. Witnica”, gdzie termin realizacji pierwotnie był dwuletni a w tej chwili 
w związku z uzyskaniem środków z PROW, okres realizacji będzie tylko w 2016 r., zatem 
zadanie to zostaje wyłączone z WPF. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do sprawozdania z prac Zarządu Powiatu zapytał  
o plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że w myśl art. 70a ustawy Karta 
Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki w wysokości 1% 
planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem  
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego. Proponuje się przeznaczyć kwotę 104 000,00 
zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego 3 500,00 zł  
na organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia, a pozostałą kwotę podzielić 
pomiędzy poszczególne jednostki. 
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał o przeprowadzoną indywidualną kontrolę wspólnika  
w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” oraz czy kontrola związana była z odejściem pani 
prezes. 
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że wspólnik ma przypisaną 
możliwość dokonywania kontroli, więc Zarząd skorzystał z tego przywileju. Kontrola 
prowadzona jest w różnym zakresie, dotyczy zarówno wykorzystania sprzętu jak  
i zamówienia, czy kosztów administracyjnych. Kontrola jest prowadzona, więc nie ma 
możliwości zapoznania radnych na tym etapie z jej wynikami. Dodała, że kontrola nie była 
związana z odejściem pani prezes, była wcześniej już zaplanowana.  
 
 
Na tym  posiedzenie zakończono o godz. 14:45. 

  
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 
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