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PROTOKÓŁ NR 40/18 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:00 i trwało do 13:30 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności- 
zał. nr 1), Wicestarosta Jerzy Miler, Skarbnik Powiatu Janina Niwa, 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 40 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3  
Protokół nr 39/18 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej z dnia 27 marca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
W tym momencie na sale przybył Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 
 
W tym momencie przybyła Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie - Bożena Stawiarska. 
 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2017 
(druk nr 2/XXXIX);  

 
Przewodniczący Komisji Paweł Sławiński poinformował iż sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2017 zostanie przedstawiona  
na sesji w formie prezentacji multimedialnej.  

 
Radny Tomasz Mirkowski zapytał, jakie są największe problemy, trudności  
związane z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
odpowiedziała, że trudno powiedzieć które aspekty działalności są najtrudniejsze, wszystkie 
są ważne. 

 
Radny Tomasz Mirkowski zapytał, czy nie ma problemu z obsadzeniem lekarzy 
orzeczników, czy dalej są udzielane bezpłatne porady prawne i ile razy w tygodniu. 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
odpowiedziała, że wszystkie niezbędne etaty są już obsadzone, porady prawne są udzielane 
raz w tygodniu, jak również bezpłatne porady psychologiczne z których mogą korzystać 
wszyscy potrzebujący. PCPR także zatrudnia swoich psychologów w ramach pieczy 
zastępczej, którzy w razie potrzeby są dostępni nawet w nocy. 
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Radny Tomasz Mirkowski zapytał, o potrzeby  finansowe Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
odpowiedziała, jeśli są jakieś potrzeby to składają wnioski na Zarząd Powiatu  
o pozyskanie środków jeśli niebyły one ujęte w planie finansowym jednostki. 

 
Radny Tomasz Mirkowski zapytał, o poziom ubóstwa na terenie miasta Gryfina  
oraz w porównaniu do innych powiatów. Czy są środki na pomoc indywidualną dla rodzin 
potrzebujących pomocy czy rodziny te musza zwracać się o pomoc do Zarządu Powiatu. 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
odpowiedziała, że PCPR zajmuje się zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej 
i pieczy zastępczej. Jeśli chodzi Panu radnemu o środki, które przyznaje ośrodek pomoc 
społecznej to są to wszystkie zasiłki stałe, ale one nie leżą w gestii powiatu tylko są zadaniem 
własnym gminy. Gmina realizuje przyznawanie środków dla najuboższych. PCPR realizuje 
zadania powiatu, są to środki na naszych wychowanków,  a na cały katalog zadań o których 
Pan radny wspominał środki posiada Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 
Radny Tomasz Mirkowski zapytał, czy istnieje współpraca z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej.  

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
odpowiedziała, że jednostka współpracuje ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej  
na terenie powiatu gryfińskiego ze względu na pieczę zastępczą, ale również ze względu  
na ośrodek interwencji kryzysowej, który przygotowuje szkolenia, spotkania  
dla pracowników socjalnych. 

 
Radny Tomasz Mirkowski zapytał, jak długo osoby czekają na komisję w celu orzeczenia 
grupy niepełnosprawności. Wie, że kolejki są długie i czy są na to środki. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
odpowiedziała, nie ma dużych kolejek, jest to uzależnione od ilości złożonych wniosków  
do komisji i do jakiego lekarza. Środki na te zadanie mają zewnętrzne jeżeli ich brakuje 
składają wniosek do Urzędu Wojewódzkiego, który przyznaje je, nie ma problemów 
finansowych w tej kwestii. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
II.  

Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2017 (druk nr 3/XXXIX);  

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
powiedziała, że ocena zasobów pomocy społecznej to jest dokument który wprowadziła 
ustawa o pomocy społecznej w 2011 roku i w jej ocenie jest to poszerzony rodzaj 
sprawozdawczości. Ma to pomóc w planowaniu budżetu na kolejny rok, jednak uważa że to 
niekoniecznie pomaga, dlatego że ocena jest za rok poprzedzający a budżet jest planowany  
do 15 listopada. Jest to dokument wymagany co roku do 30 kwietnia, jednostki powiatu czy 
gminy są zobowiązane przedłożyć ten dokument Radzie. W jej ocenie jest to dobry dokument 
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do analizy, kiedy chce się prześledzić co się dzieje na przestrzeni kilku lat. Zawarte są w nim 
wszystkie zadania powiatu, które realizuje jednostka. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
W tym momencie sale opuściła Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie - Bożena Stawiarska. 
 
III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2018 rok (druk nr 4/XXXIX);  
 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, omawiany projekt ujmuje zmiany, które mają 
nastąpić w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie poprzez przesunięcia 
między działami środków w wysokości 100 000 zł związanych z kosztami energii 
elektrycznej. Szkoła zawnioskowała zmniejszenie planowanych wydatków z tytułu energii 
w internatach, to jest dział Edukacyjny Opieki Wychowawczej na rzecz Oświaty  
i Wychowania w rozdziale Technikum i Szkoły Zawodowe. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie realizuje program „Struggle Against Violent Extremism” 
związany z przeciwdziałaniem ekstremizmem na rok bieżący w budżecie powiatu na cel 
realizacji tego programu została zaplanowana kwota 100 000 zł z racji podpisanej umowy.  
W pierwszym kwartale na rzecz tego programu od strony koordynatora KONYA II Men 
Turcja została dokonana płatność w wysokości 33 308,29 zł na realizacjię tego programu.  
W związku z tym po stronie dochodów jest wprowadzona ta kwota i oczywiście po stronie 
wydatków z przeznaczeniem na ten projekt. Spowodowało to, że pierwotnie zaangażowane 
nasze środki zostały w „uwolnione” i mogą być przeznaczone na inny cel. Jednocześnie z 
tym projektem wiąże się również fakt, że dofinansowanie strony KONYA II Men Turcja 
zostało obniżone o 10 890,78 zł. Stąd zmniejszenie strony wydatkowej naszej  o 44 000 zł. 
Kolejna zmiana związana jest z wydatkami majątkowymi i dotyczy ona zmniejszenia 
wydatków wkładu własnego z tytułu  przedsięwzięcia związanego z dostosowaniem 
istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie. Po stronie dochodowej 
budżetu zostaje wprowadzony nowy tytuł dochodów, jakim są opłaty z tytułu opiniowania 
wniosków związanych z pracą sezonową a także rejestracją cudzoziemców, którzy mają 
prace sezonową, opłaty z tych tytułów wynoszą  od jednego wniosku 100 zł oraz 200 zł w 
zależności od rodzaju. Łącznie z tych dwóch tytułów wyszacowana została kwota dochodów 
rocznych na poziomie 22 003,19 zł, zatem po stronie dochodów zostaje wprowadzona ta 
kwota. Z Informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej wynika, że na rok 2018 Powiat 
Gryfiński ma otrzymać środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na koszty związane z 
wynagrodzeniami i składkami na ubezpieczenie społeczne w wysokości 330 000 zł. W 
związku z tym, że my w projekcie budżetu na rok 2018 mieliśmy zaplanowaną kwotę -  jak 
w latach ubiegłych na tym samym poziomie to jest 420 000 zł zasadne jest zmniejszenie tej 
pozycji dochodowej o 89 600 zł Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 
realizuje projekt „Kreatywni na co dzień” w związku z tym, że w roku ubiegłym zgodnie z 
harmonogramem nie wydatkowano kwoty 70 688,17 zł, zawnioskowano o zwiększenie 
wydatków na ten cel w tym roku. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez 
zarząd i w projekcie uchwały zmieniającej budżet po stronie wydatkowej jest zwiększenie o 
tą kwotę na powyższy cel.  Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych złożył wniosek, aby wprowadzić do dochodów budżetu kwotę 48 975,86 zł z 
tytułu zryczałtowanych kosztów związanych z obsługą projektu „Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania budynków przy ulicy Łużyckiej 91w Gryfinie na Zakład Aktywności 
Zawodowej”., ale jednocześnie zawnioskował, aby po stronie dochodowej zmniejszyć 
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planowane dofinansowanie ze środków UE o 730.126,54 zł wyjaśnił, iż na etapie 
planowania pozycja ta była zawyżona w związku z procentową metodą  liczenia 
od prognozowanych wydatków. Ponadto w pierwszy kwartale na rachunek budżetu 
wpłynęła kwota 11 330 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związana z refundacją 
poniesionych wydatków przebudowy budynku sali gimnastycznej. Środki te zostają 
wprowadzone do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej, ale równocześnie 
„uwalniają” nasze wydatki już poniesione (wkład własny). Reasumując przedłożone zmiany 
powodują, że deficyt budżetu zwiększy się o 680 000 zł i wyniesie 8 502 295,96 zł i zostanie 
pokryty po stronie planu planowanym kredytem bankowym w wysokości 5 000 000 zł  
i osiągniętymi środkami wolnymi jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu w wysokości 3 502 295,96 zł. Dodam, że osiągnięty wynik kasowego 
wykonania budżetu za 2017 rok wyniósł 4 288 000 zł. Do projektu uchwały dołączono 
wymagane ustawą o finansach publicznych załączniki. 

 
Radny Tomasz Mirkowski zapytał, o pieniądze które w budżecie były zaplanowane  
na rozbudowę Szpitala Powiatowy w Gryfinie najprawdopodobniej pieniędzy tych nie uda 
się w tym roku wykorzystać. Czy zostaną one rozdysponowane w inny sposób i czy Pani 
Skarbnik ma wiedzę na ten temat. 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że tak został uchwalony budżet jako plan 
5 000 000,00 zł w tym nakłady bezpośrednie, robocizna plus vat związane z tym i ten plan 
wydatków w dalszym ciągu jest niezmieniony. Finansowanie tej pozycji ma nastąpić  
z kredytu bankowego, (powiat ma zaplanowane 5 000 000,00 zł kredytu). Na dzień 
dzisiejszy kredyt ten nie został uruchomiony bo nie ma jeszcze takiej potrzeby. Natomiast 
fakty są takie, że Zarząd Powiatu na jednym z ostatnich spotkań rozpatrzył SIWZ i złożył na 
rynek zamówienie o zgłoszenie się wykonawców do wskazanych robót. Odbył się pierwszy 
przetarg i nikt się nie zgłosił i teraz ponownie Zarząd ogłosił zamówienie publiczne  
na wykonanie budowy (rozbudowy tego szpitala). 
 
Radny Tomasz Mirkowski zapytał, czy te 5 000 000, 00 zł to pierwszy etap rozbudowy 
tego szpitala i jak rozumie inwestycja będzie kosztowała więcej. 

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że 5 000 000,00 zł przeznaczone jest  
na pierwszy etap na sfinansowanie tego co się przewiduje z punktu widzenia przerobu, 
zapłaty, w tym roku bo budżet jest roczny. Natomiast w WPF na ten cel zostało 
zaplanowane ogółem 20 000 000 zł w podziale na poszczególne lata. 

 
Posiedzenie opuścił Radny Roman Rataj. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2018-2039 (druk nr 5/XXXIX);  

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, przedmiotem zmian uchwały Rady Powiatu 
zmieniającej WPF jest załącznik nr 3 określający przedsięwzięcia. W załączniku tym ulegają 
zmianie wielkości liczbowe, wynikające z tych przedsięwzięć. W projekcie uchwały budżetu 
nastąpiły zmiany w projektach  „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”, oraz 
„Struggle Against Violent Extremins” i innych przedsięwzięciach. Nastąpiły zmiany 
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wielkości liczbowych związanych z wartością nakładów w takich zadaniach jak: poprawa 
dostępności obszarów wiejskich Powiatu Gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 
Kłodowo – Trzcińsko Zdrój – Warnice, utrzymania czystości na ulicach powiatowych czy 
bieżące utrzymanie dróg. Wprowadzone zostają dwa nowe projekty „Inwestycja w kształcenie 
zawodowe - inwestycją w przyszłość!” w ZSP w Chojnie, z dofinansowaniem ze Środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość nakładów tego projektu 
to ponad 100 000,00 zł wymagany wkład własny to 150 000,00 zł. Drugie zadanie to  zadanie 
bieżące pn. „Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego” dla finansowania pracodawcy, jakim jest SOSW w Chojnie, który 
jest zobowiązany partycypować w ogólnych kosztach funkcjonowania Prezesa Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego wynikających z ustawy o związkach zawodowych. Do 
projektu uchwały załączono przedsięwzięcia określone w załączniku nr. 3 z uwzględnieniem 
tych zmian. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Ad.5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy Starostwo posiada środki na upamiętnienie 100 
rocznicy odzyskania niepodległości i czy są przewidywane uroczystości z tym związane i czy 
Zarząd ma w związku z tym jakieś pomysły. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler odpowiedział, że powiat próbował razem z gminami stworzyć 
kalendarz imprez z tej okazji i jest w fazie tworzenia takiego kalendarza. Czy uda się 
zrealizować pomysł to zobaczymy. Zarząd ma swoje pomysły dotyczące imprez z tej okazji 
nad którymi pracuje miedzy innymi są w nich konkursy dla młodzieży, zorganizowanie 
koncertu, czy uroczysta sesja Rady Powiatu. 
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy na te wymienione zadania powiat posiada środki  
i czy są one zabezpieczone w budżecie czy trzeba będzie o nie wystąpić. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler odpowiedział że środki są. 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że w Starostwo Powiatowe Wydział  
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyk,  jest odpowiedzialny za takie przedsięwzięcia. Wydział 
ten  posiada swoją pulę środków do dyspozycji i między innymi na cele związane z tym 
świętem. Cały rok jest związany z tym świętem w różnym nasileniu, a stymuluje to Pani 
Naczelnik Wydziału  Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyk. 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14:30. 

  
 
Protokół sporządził:  
 
Marcin Pisanko 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 Paweł Sławiński 
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