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PROTOKÓŁ NR 39/18 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 27 marca 2018 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:30 i trwało do 14:10 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności- 
zał. nr 1), Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa, p.o. Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska. Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Paweł Sławiński. 
Głównym tematem posiedzenia była analiza materiałów na XXXIX sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 39. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3  
Protokół nr 38/18 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej z dnia 19 lutego 2018 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.4 Analiza materiałów na XXXIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozszerzenia składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej (druk nr 3a/XXXVIII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

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

na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia bankomatu w budynku przy  
ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie (druk nr 4/XXXVIII); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2018-2020” 
(druk nr 5/XXXVIII); 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła p.o. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska. 
 
p.o. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
powiedziała, że zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowych 
programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny 
limit rodzin zastępczych zawodowych. W programie przedstawiona została diagnoza 
poprzednich lat dot. pieczy zastępcze, a także cele na kolejne trzy lata. Dodała, że w każdym 
z kolejnych lat, począwszy od tego roku, przewidują limit dwóch rodzin zastępczych 
zawodowych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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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 2018 r. (druk nr 6/XXXVIII); 

 
p.o. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
powiedziała, że corocznie z początkiem roku otrzymują pismo z PFRON informujące  
o wielkości przekazywanych środków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych, które jednostka następnie rozdysponowuje na poszczególne działania. 
Przekazywane środki są nie wystarczające na wszystkie potrzeby, w związku  
z czym konieczne było wypracowanie zasad, które bardziej doprecyzowywałyby komu 
przysługuje dofinansowanie oraz ewentualnie komu można odmówić przyznania 
dofinasowania. Zasady wprowadzone zostały po to, aby była czytelność, jawność 
przekazywania dofinasowania mieszkańcom z terenu Powiatu Gryfińskiego.  
 

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 2018 r. (druk nr 7/XXXVIII);  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył radny Tomasz Mirakowski. 

 
p.o. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
powiedziała, że 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 2018 r. stanowi kwota  
1 746 772,00 zł, w tym: na zobowiązania dotyczące działania warsztatów terapii zajęciowej  
w wysokości 1 039 740,00 zł. Dodała, że podziału środków na konkretne zadania dokonują 
zawsze przy udziale Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie.  
Opierają się na wnioskach, które wpłynęły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w poprzednim roku, ale również na tych, które wpłynęły z początkiem 2018 r.  
Na takiej podstawie środki dzielone są na poszczególne zadania, tak aby w możliwie jak 
najszerszym zakresie zabezpieczyć mieszkańców Powiatu Gryfińskiego. Dyrektor 
poinformowała, że podział środków finansowych został przedstawiony w załączniku  
do projektu uchwały. Następnie dodała, że wpłynęło do jednostki 149 wniosków  
o dofinasowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Jako Powiat 
Gryfiński nie będą w stanie zabezpieczyć wszystkich wniosków. Dofinansowanie otrzymają 
na pewno wszystkie dzieci, a w drugiej kolejności osoby, które po raz pierwszy złożyły 
wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła p.o. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska. 
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VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji  
z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 8/XXXVIII); 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Powiatu Janina Niwa. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2018 rok (druk nr 9/XXXVIII); 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały zmieniający budżet wnosi 
o wprowadzenie dochodów do budżetu powiatu, z przeznaczeniem na wydatki, zwiększonej 
części subwencji oświatowej o kwotę 1 239 103,00 zł. Kwota zostanie przeznaczona  
na finansowanie zadań oświatowych, w tym również na skutki jakie mogą wyniknąć  
ze zwiększonego wynagrodzenia dla nauczycieli, w znacznej kwocie - 577 248,33 zł, zostanie 
również zwiększona planowana dotacja dla Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu. Kwota 
zwiększenia tej dotacji wynika wprost z wyliczenia subwencji oświatowej. Kwota subwencji 
oświatowej przeznaczona na dotację dla tego domu wynosi 1 066 248,33 zł, zatem ww. kwota 
wyrównuje dotację dotychczas planowaną. Następnie Skarbnik poinformowała, że Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wnosi o wprowadzenie do budżetu po stronie 
dochodowej i wydatkowej środków otrzymanych z odszkodowania wynikającego z zalania 
dachu, kwota 5 525,00 zł została ujęta w projekcie uchwały z przeznaczeniem na usunięcie 
skutków tego zdarzenia. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie wnosi  
o wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 23 360,00 zł z przeznaczeniem na realizację 
programu edukacyjnego pn. „Krąży, krąży złoty pieniądz” finansowanego ze środków 
Narodowego Banku Polskiego. Ponadto Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 
wnosi o zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 43 410,00 zł w związku  
z realizacją projektu pn. „Kreatywni na co dzień”, z tytułu zryczałtowanych kosztów 
pośrednich związanych z obsługą projektu. Następnie poinformowała, że Gmina Moryń 
przekazała dla Powiatu Gryfińskiego wsparcie finansowe w wysokości 4 000,00 zł  
z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Ponadto 
zwiększa się plan dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie o kwotę 2 400,00 zł z tytułu realizacji projektów pn. „Z rowerem za pan brat”,  
pn. „Zajęcia fotograficzne” oraz pn. „Warsztaty Wielkanocne” w ramach wsparcia 
finansowego udzielonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania  
ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Subwencja oświatowa ostatecznie  
na 2018 r wynosi 16 583 208,00 zł. Do projektu uchwały zostały dołączone odpowiednio 
załączniki.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2018-2039 (druk nr 10/XXXVIII); 

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedłożony projekt uchwały zmieniający 
wieloletnią prognozę finansową dotyczy urealnienia wielkości liczbowych związanych  
z projektem pn. „Kreatywni na co dzień” realizowanym przez Zespół Szkół 
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Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Zmianie również uległ okres realizacji zadania  
pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie” oraz w zadaniu bieżącym pn. „Partycypacja  
w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego” została zmieniona wielkość liczbowa, wobec tego zmiana następuje w wysokości 
nakładów w tym zadaniu oraz wydłużono okres realizacji zadania majątkowego  
pn. „Wykonanie rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz obniżenie i stabilizacja 
nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obręb 
Orzechów, gmina Cedynia. Jest to zadanie finansowane przez Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki z dotacji budżetu Państwa z zakresu zadania administracji rządowej. Zadanie 
zostało wprowadzone w ubiegłym roku. W związku ze zmianą warunków umów zadanie 
zostało przełożone z 2018 r. na 2019 r. i 2020 r. Dodała, że został rozłożony wynik wydatków 
z dwóch lat. Projekt uchwały obejmuje również zmianę załącznika nr 1, w którym następuje 
dostosowanie wewnętrznych wielkości liczbowych jak np. wyższa subwencja oświatowa  
i w związku z tym część opisowa w niektórych pozycjach uległa zmianie, ale również 
załącznik nr 3, który prezentuje poszczególne przedsięwzięcia i określenie ich limitów 
wydatków i limitów zobowiązań do 2021 r.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Ad.5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że w prasie pojawiła się informacja, że rząd 
przeznacza środki na drogi lokalne i zapytał, czy Powiat wystąpił lub będzie występować  
z wnioskiem o dofinansowanie. Dodał, że termin na złożenie wniosków jest bardzo krótki. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że Powiat Gryfiński jest przygotowany 
dokumentacyjnie i będą składać wniosek. 
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy wiadomo już na jakie drogi zostaną przekazane 
środki. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że najprawdopodobniej na remont  
ul. Jaśminowej w Żurawkach. Kosztorys opiewa na kwotę ok. 2 mln zł, a dofinansowanie 
można pozyskać na 80% wartości inwestycji.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy Powiat ma wiedzę o innych programach  
np. rządowych czy marszałkowskich na różne inne cele, o które ewentualnie mógłby się 
ubiegać. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że w zakresie drogownictwa 
dokumentacyjnie są przygotowani właściwie do każdego projektu, który pojawiłby się. 
Świadczy o tym ostatni ogłoszony program i składany wniosek o dofinansowanie, 
przygotowani są dokumentacyjnie i finansowo. Dodała, że składane są wnioski  
o dofinansowanie remontu murów obronnych w Chojnie. Ponadto został również złożony 
wniosek na przebudowę boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie oraz na termomodernizację w Domu Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie. Dodatkowo został również złożony wniosek o dofinansowanie zadania 
z zakresu drogownictwa w m. Wilcze - Żelechowo. 
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Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że również placówki oświatowe, 
powiatowy urząd pracy, powiatowe centrum pomocy rodzinie realizują projekty unijne.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy zawsze jest taka zasada, że Powiat musi mieć 
wkład własny do różnego rodzaju realizowanych projektów, bo może to zaburzać budżet. 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że nie zawsze. Jeżeli chodzi o projekty 
oświatowe, to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie korzystając z programu  
Erasmus + wnosił wkład niepieniężny. Podobna sytuacja była w przypadku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie realizującym projekt pn. „Kreatywni na co dzień”,  
ma dofinansowanie ze środków europejskich. Natomiast projekty o zakresie inwestycyjnym 
drogowym wymagają wkładu pieniężnego w różnym ujęciu procentowym. 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14:30. 

  
 

Protokół sporządziła:  
 
Magdalena Romankiewicz 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 
 Paweł Sławiński 
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