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 PROTOKÓŁ NR 27/17 

  POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  

z dnia 27 marca 2017 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15:15 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności- 

zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka,  

Skarbnik Powiatu Janina Niwa, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie Agata Miłek, Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 

Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji 

Paweł Sławiński. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów 

uchwał na XXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  

 

Ad. 2  
Porządek obrad 27. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

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

 

Ad. 3  

Protokół nr 26/17 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej z dnia 20 lutego 2017 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 
 

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

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2016  

(druk nr 3/XXVII); 

 

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 obowiązek przygotowania sprawozdania wynika z ustawy  

o pomocy społecznej. Jednostka przygotowuje dwa rodzaje sprawozdań. Jedno z wykazem 

potrzeb w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, drugie z wykazem potrzeb  

w zakresie pomocy społecznej. W sprawozdaniu zostały przedstawione cztery domy pomocy 

społecznej, trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze, dwa warsztaty terapii zajęciowej. 

Jednostka realizuje swoje zadania na podstawie programów takich jak: PFRON,  PFRON  

pn. Aktywny samorząd,  pogram wyrównywania różnic między regionami, a także realizuje 

działania na rzecz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Sprawozdanie przedstawia 

zestawienie środków zewnętrznych, jakie zostały otrzymane w ubiegłym roku. Sprawozdanie 

kończy się wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Priorytetowym zadaniem jest 

utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia stanowiska 

dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach pomocy 

społecznej (druk nr 4/XXVII); 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że problem jest ogólnopolski  

i załatwiany jest od wielu lat. Dom pomocy społecznej nie jest podmiotem leczniczym tylko 

jednostką świadczącą pomoc społeczną. Z korespondencji prowadzonej między 

ministerstwami można wywnioskować, że placówki, w których świadczona jest opieka 

powinno się przekształcić w zakłady opiekuńczo-lecznicze. Na odmiennym stanowisku stoi 

zawsze Ministerstwo Zdrowia.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2017 r. (druk nr 5/XXVII); 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka powiedziała, że projekt uchwały określa zadania, na które przeznacza się środki 

przekazane Powiatowi przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.  Wysokość środków PFRON jaka przypada 

Powiatowi jest wyliczana na podstawie algorytmu na realizację zadań w roku bieżącym  

i wynosi 1 630 196,00 zł. Znaczna część środków z puli została przekazana  

na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w Gryfinie i Goszkowie - 

959 760,00 zł oraz na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne – 404 536,00 zł. Na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych została zabezpieczona kwota w wysokości 100 000,00 zł.  W ocenie 

Dyrektor całościowy podział wydaje się być optymalny, zgodny z zapotrzebowaniem  

na środki, ale oczywiście nie pokrywający zapotrzebowania, ponieważ w każdej pozycji  

te środki są za małe.   

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad udzielania 

dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych w 2017 r. (druk nr 6/XXVII); 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowica powiedziała, że PFRON w piśmie zasugerował, żeby zasady przyznawania 

dofinansowania na poszczególne zadania  były unormowane uchwałą rady powiatu. Jednostka 

dotychczas również opierała się na wewnętrznie przyjętych zasadach, jednak nie były one 

przyjmowane za pośrednictwem uchwały. Dodała, że proponuje się zmniejszenie 

dofinansowania dla osób niepełnosprawnych do zakupu przedmiotów ortopedycznych  

i środków pomocniczych, co pozwoli na udzielenie dofinansowania większej liczbie 

wnioskodawców. Ponadto załącznik do projektu uchwały zawiera szczegółowy opis 

wymaganych dokumentów przy staraniu się o dane dofinansowanie.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowica. 
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V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania statutu Domowi 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 7/XXVII); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie – Agata Miłek. 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Agata Miłek powiedziała,  

że zachodzi potrzeba nadania nowego statutu w związku z dezaktualizacją zapisów 

skutkujących rozbieżnością między stanem prawnym, a faktycznym oraz dotychczas 

dokonywanymi zmianami w treści statutu, celem zachowania zasad prawidłowej legislacji. 

Następnie Dyrektor omówiła załącznik do niniejszego projektu uchwały. Dodała,  

że został wyłączony rozdział mówiący o strukturze organizacyjnej jednostki, gdyż mieści się 

ona w regulaminie organizacyjnym domu. Ponadto została doprecyzowana liczba 

mieszkańców domu, która jest określona decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego.  

 

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do paragrafu 11 ust. 3 „Podstawą gospodarki 

finansowej Domu jest plan finansowy przyjęty zgodnie z przepisami i zatwierdzony przez 

dyrektora Domu” powiedział, że jego zdaniem plan finansowy powinien być przekazywany 

do wiadomości Pana Starosty, który za wszystko bierze odpowiedzialność.  

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Agata Miłek odpowiedział,  

że plan finansowy jest przedstawiany Panu Staroście, zatwierdzany przez Radę Powiatu, 

regulują to odrębne przepisy.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Pani Dyrektor rozporządza planem 

finansowym w momencie kiedy Rada Powiatu uchwali budżet powiatu na kolejny rok. 

Następnie Zarząd podejmuje uchwałę wykonawczą, z której wynika, jakie środki zostały 

przydzielone w planie finansowym dyrektor, która zgodnie z przepisami o finansach  

publicznych i rachunkowości takowy plan finansowy przedstawia. Następnie zgodnie  

z uchwałą Zarządu, w momencie kiedy dyrektor przekroczyłaby swoje uprawnienia 

musiałaby występować w tym zakresie do Zarządu o zmiany w planie finansowym. Dodał,  

że plan finansowy podlega na bieżąco kontroli Zarządu Powiatu. 

 

Radny Jan Gładkow zaproponował zastąpienie słowa „Domu” na „Domowi” w tytule 

projektu uchwały  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poprosił panią dyrektor o zweryfikowanie 

sformułowania i dokonania ewentualnej zmiany. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie – Agata Miłek. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 

8/XXVII); 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że projekt uchwały pod względem treści 

nie odbiega od podjętej na lutowej sesji uchwały nr XXVI/169/2017 Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  

do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych  

na terenie powiatu gryfińskiego. Dodał, że Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty  

w Szczecinie zaopiniowało pozytywnie ww. uchwałę. Zachodniopomorski Kurator zwrócił 

uwagę, że w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wchodzą szkoły tego 

samego typu, co jest niezgodne z przepisami. W związku z czym należy doprowadzić  

do zgodności stanu faktycznego z prawnym Musi zostać przeprowadzona cała procedura, 

nawet jeśli zmiana dotyczy samej nazwy, czyli musi się to odbyć przez likwidację danej 

szkoły. Procedurę należy podjąć do końca lutego danego roku i w przyszłym roku sprawy 

będą porządkowane. Pozostanie samo technikum o danej specjalności. Przedmiotowy projekt 

uchwały ustala plan sieci szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński oraz mających siedzibę 

na terenie Powiatu Gryfińskiego prowadzonych przez inne organy na okres od dnia  

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. W tym wypadku innym organem jest Gmina 

Gryfino, która prowadzi Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie oraz Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi prowadzące Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach. 

Następnie Starosta dodał, że demografia pokazuje, iż liczba uczniów gwałtownie nie 

wzrośnie. Wzrost uczniów jest wyliczalny i przygotowują się do tego, co może być za trzy 

lata. Poprosił radnych aby zapoznali się z koncepcją funkcjonowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd Powiatu Gryfińskiego. W opracowanym 

dokumencie widać dany problem, ale również takie zjawisko, z którym ma się doczynienie 

w liceum w Gryfinie, różnica w liczebności klas w stosunku do szkoły w Chojnie wynosi 

często 6-7 uczniów. Patrząc na szkoły pod względem ekonomicznym oprócz oddziałów, które 

są ważne, ważna jest również liczebność. Klasy powinny liczyć od 26 do 30 uczniów, niestety 

liczebność w liceum w Gryfinie jest dosyć mała. To wszystko przedkłada się na to, że trzeba 

szukać środków. Ponadto w dokonanej analizie zostało pokazane, jak zwiększane są nakłady, 

dokładanie do oświaty. Chcąc uniknąć tego w kolejnych latach jest konieczne prowadzenie 

tylko jednego liceum w Gryfinie.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia odcinka drogi 

kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania (druk  

nr 9/XXVII); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarzadzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że projekt 

uchwały Rady Powiatu dot. procedury pozbawienia części drogi powiatowej Nr 1399Z 

Moryń-Orzechów kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania dwóch 

działek położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze – nr 237/7 i 237/8. Dodał,  

że powiatowa działka drogowa w Nowym Objezierzu sięgała nieco dalej niż przebieg drogi  

i dla uregulowania przebiegu tej drogi koniecznym była procedura podziału działki.  

W związku z tym, że na wydzielone drogi spośród tej działki znaleźli się potencjalni 

nabywcy, to działki po pozbawieniu kategorii drogi powiatowej mogą zostać przekazane  

na rzecz tych podmiotów. Po podjęciu przedmiotowej uchwały sprawę kontynuowałby 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego. 
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Radny Zdzisław Malik zapytał, czy planowany jest remont nawierzchni byłej drogi 

wojewódzkiej nr 121 od ronda do m. Piaseczno.  

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że na tę 

chwilę droga objęta jest utrzymaniem, remonty cząstkowe się rozpoczęły więc ubytki na tym 

odcinku zostaną załatane. Jeżeli chodzi o większe remonty to nie posiadają jeszcze żadnej 

dokumentacji, Powiat został zaskoczony tą drogą. Ponadto na poziomie województwa nie 

zostały jeszcze przekazane działki. Na razie otrzymali tylko część dokumentów 

ewidencyjnych, tak naprawdę Powiat nie jest właścicielem tej drogi.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dużo wcześniej zostały 

zaangażowane  środki w inne zobowiązania i nie chcą stracić perspektywy unijnej. Dodał,  

że do tego zadania również będą się przymierzać, ale będą potrzebować na to trochę czasu. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarzadzania Drogami  

– Arkadiusz Durma oraz Radny Roman Rataj. 

 

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

gminie Widuchowa (druk nr 10/XXVII); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Powiatu – Janina Niwa. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

gminie Gryfino (druk nr 11/XXVII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Radny Roman Rataj. 

 

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

na 2017 rok (druk nr 12/XXVII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła zmiany budżetu powiatu na 2017 r. po stronie 

dochodów i wydatków oraz po stronie rozchodów i przychodów, zgodnie z uzasadnieniem  

i załącznikami do niniejszego projektu uchwały.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał o nieodpłatną pomoc praną. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nieodpłatna pomoc prawna  

na terenie Powiatu Gryfińskiego odbywa się w ramach realizacji programu rządowego. 

Kancelarie są wskazywane w drodze losowania przez izbę adwokacką. Jest to ogólnopolski 

program rządowy, skierowany do grupy osób, przede wszystkim mających problem  

z dostępem do świadczeń prawnych m. in. do osób bezrobotnych, kobiet w ciąży. Adwokaci 

nie prowadzą spraw tylko przygotowują pisma. Ustawa określa katalog spraw objętych 

nieodpłatną pomocą prawną. Na to zadanie przekazywana jest dotacja od Wojewody 

Zachodniopomorskiego. 
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Radny Tomasz Mirakowski zapytał na jakiej podstawie udzielane są dotacje celowe 

z budżetu powiatu na zadania powiatu w zakresie prowadzenia Domów Pomocy Społecznej  

w Dębcach, Trzcińsku-Zdroju oraz Moryniu. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że część środków na prowadzenie 

domów pomocy społecznej pochodzi od Wojewody Zachodniopomorskiego i jest to dotacja 

wyliczona na jednego mieszkańca przebywającego w domu przed 2004 r. Z tego powodu 

kwoty dotacji różnią się między domami. Dodał, że w ubiegłym roku, gdy po raz kolejny 

zlecano prowadzenie DPS w Moryniu, została zmieniona zasada finansowania i wszystkie 

przepływy finansowe przechodzą przez budżet powiatu, ponieważ są to dochody powiatu  

i dom pomocy społecznej pokazuje wszystkie dochody.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał o ideę Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu  

i o sposób finansowania.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w określonym terminie każdy 

podmiot prywatny, który może prowadzić zadania z zakresu oświaty, składa z wyprzedzeniem 

wniosek do budżetu powiatu na rok przyszły jak również od kuratora otrzymuje zgodę  

na prowadzenie takowej działalności. Zarząd Powiatu musi uwzględnić takie podmioty  

w budżecie. Jeżeli w odpowiednim momencie zacznie to funkcjonować tj. od 1 września,  

to  na działalność przekazywana jest subwencja oświatowa.  

 

Radny Zdzisław Malik zapytał, czy kwota 19 900,00 zł stanowiąca dofinansowanie prac 

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, o które występowała Gmina 

Widuchowa, jest tą samą kwotą, którą zatwierdzała Rada na poprzedniej sesji, czy są to 

dodatkowe środki. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to kwota przyznana przez 

Radę Powiatu. Dodał, że zaszła konieczność zmiany klasyfikacji wydatków. Ponadto dodał, 

że plan wydatków budżetu powiatu został zwiększony o 10 000,00 zł, w dziale 921-Kultura  

i ochrona dziedzictwa narodowego, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra 

i Pawła w Szczecinie na zadanie pn. „Wymiana dachu oraz remont wieży kościoła  

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołowie”. Wcześniej dotacja nie została przekazana, 

ponieważ Zarząd Powiatu zasugerował się wnioskodawcą, a nie miejscem przeprowadzenia 

remontu. Ponadto parafia ma mocne przyrzeczenie od ministerstwa, że otrzyma środki  

i potrzebują dopełnienia. Starosta dodał, że przedmiotem kolejnej sesji będzie przedkładana 

radnym uchwała w tym zakresie. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2017-2039 (druk nr 13/XXVII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

 

Wniosek BRZ.0012.2.27.2017.MR radego Zdzisława Malika: 

- prośba o utwardzenie warstwą frezu 2,6 km nawierzchni gruntowej drogi powiatowej  

Nr 1372Z na odcinku Baniewice – Lubanowo – Kunowo (przebiegającej przez las). 

 

Przewodniczący Paweł Sławiński powiedział, że wystąpił do Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych o przygotowanie informacji, czy wpłynęły 

oferty w/s wyboru wykonawcy na zadanie pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego  

w Gryfinie”. Informacja stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15:15. 

  

 

 

Protokół sporządziła: 

 
Magdalena Romankiewicz 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 

 

 

 

 

 

 

 

 


