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PROTOKÓŁ NR 42/18 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 25 czerwca 2018 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:00 i trwało do godz. 14:00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności- 
zał. nr 1), Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Skarbnik Powiatu Janina Niwa, a także 
zaproszeni naczelnicy oraz Radni Powiatu. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady  
częściowo poprowadził Radny Jan Gładkow, a następnie przewodniczący Paweł Sławiński. 
Głównym tematem posiedzenia była analiza materiałów na XLI sesję Rady Powiatu. 
 
Porządek obrad 42 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3  
Protokół nr 41/18 z posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej z dnia 21 maja 2018 r. został przeniesiony na kolejne 
posiedzenie komisji. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia 
samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład 
Aktywności Zawodowej w Gryfinie" (druk nr 2/XLI);  

 
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie Ewa Urbańska powiedziała, 
Zakład Aktywności Zawodowej (dalej jako ZAZ) zostanie powołany od 1 września zgodnie  
z uchwałą rady. Będzie uruchomionych sześć pracowni, działów tj. dział związany  
z produkcją podpałki ekologicznej, dział usług krawieckich, dział usług sprzątania i obsługi 
zieleni, dział archiwizacji i zniszczenia dokumentów, dział konfekcjonowania opakowań oraz 
dział prowadzenia strzelnicy sportowej. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, gdzie będzie strzelnica. 
 
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie Ewa Urbańska powiedziała, 
wszystko znajduje się w jednym budynku. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, czy ZAZ zacznie działać od 1 września. 
 
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie Ewa Urbańska powiedziała, nie  
od 1 września ZAZ zostanie uruchomiony, jako placówka jest to potrzebne do uzupełnienia 
dokumentów do dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Sama placówka w sensie 
fizycznym rozpocznie konkretne działanie od grudnia ze wszystkimi osobami 
niepełnosprawnymi. Planowane zatrudnienie to 40 osób niepełnosprawnych. 
 
Radny Roman Rataj zapytał, kto będzie zatrudniony w ZAZ. 
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Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie Ewa Urbańska powiedziała, 
zatrudnienie będzie dotyczyło osób z całego Powiatu Gryfińskiego. Jeśli chodzi o osoby 
niepełnosprawne są one już rekrutowane w ramach projektu realizowanego przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie (dalej jako PCPR), projekt ten przewiduje konkretne osoby 
niepełnosprawne ze wskazaniem do ZAZ. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi 
szkolenie pracowników do poszczególnych działalności, szkolenie te powinno zakończyć się 
w październiku.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
II.  

Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfińskiego za 2017 rok (druk nr 3/XLI);  

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, jest to sprawozdanie z wykonania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego za rok 2017 które składa się z części opisowej i zestawień 
tabularycznych dochodów i wydatków budżetowych. Szczegółowość tego sprawozdania jest 
nie mniejsza niż uchwała budżetowa. Sprawozdanie to prezentuje poszczególne pozycje 
wykonania w stosunku do planu dochodów jak i wydatków również przychodów  
i rozchodów. Generalnie należy stwierdzić, że za 2017 rok dochody osiągnęły poziom 
75 094 000,00 zł. a plan został wykonany na poziomie 99,74 %. Natomiast poziom wydatków 
ukształtował się na poziomie ponad 73 520 000,00 zł. a stopień ich wykonania w stosunku do 
wielkości planowanej  94,03 %. Planowany deficyt budżetu na koniec roku wynosił 
2 214 152,00 zł. i został nie wykonany, natomiast została wykonana nadwyżka budżetowa 
będąca różnicą między dochodami a wydatkami w kwocie 1 573 884,00 zł. Pozostałe 
kategorie budżetowe tj. przychody osiągnięto w kwocie 3 484 152,00 zł. i były to wolne 
środki na rachunku bieżącym budżetu z roku 2016 jako wynik kasowego wykonania budżetu; 
rozchody wykonano w wielkości planowanej w 100 % w kwocie 777 000,00 zł. i były to 
spłaty kredytów wcześniej zaciągniętych. Wynik kasowego wykonania budżetu za rok 2017 
stanowi wolne środki będące na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 4 288 000,00 zł. Do 
sprawozdania z wykonania budżetu dołączono również stan mienia powiatowego na koniec 
poprzedniego okresu sprawozdawczego jak również dołączono stopień zaangażowania 
przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (dalej jako WPF). Drugą część 
uchwały jest sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie to składa się z czterech zasadniczych 
części a mianowicie z bilansu wykonania budżetu powiatu, z łącznego bilansu jednostek 
budżetowych, z łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i łącznego 
zestawienia zmian funduszu. Wszystkie te sprawozdania obejmują działalności jednostek 
budżetowych które były już wspomniane, a po za tym dochodów Skarbu Państwa, którymi są 
wpływy wyodrębnione i stanowiące dochód budżetu państwa oraz aktywa i pasywa funduszu 
pracy. Celem bilansów jest przedstawienie sytuacji finansowej mianowicie memoriałowego 
wykonania wyniku finansowego w odróżnieniu od wyniku kasowego budżetu. Należy dodać, 
że w każdym z tych sprawozdań zostały wyłączone przepływy wewnętrzne między 
jednostkami w obrębie budżetu powiatu. Wyłączenia te dotyczyły kosztów przychodów to 
oznacza, że jeżeli w jednej jednostce organizacyjnej był przychód a w drugiej z tego tytułu 
koszt to ta wartość została wyłączona z ogólnej kwoty aktywów i pasywów. Podobne 
wyłączenia dotyczą również zobowiązań i należności oraz zmian funduszu z tytułu 
przekazania środków trwałych bądź nakładów inwestycyjnych. Reasumując, jeśli chodzi  
o bilans wykonania budżetu to jego zasadniczym celem jest zaprezentowanie narastającego 
wyniku budżetu powiatu, czyli od jego powstania jest to tak zwany skumulowany wynik 
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budżetu, który na dzień 31 grudnia wyniósł, jako deficyt 5 725 847,00 zł. Natomiast, jeśli 
chodzi o łączne bilanse jednostek budżetowych to zasadnicza wartością przedstawioną w tym 
bilansie jest łączny wynik działalności jednostek budżetowych, który na koniec okresu 
sprawozdawczego wyniósł, jako zysk 4 249 087,32 zł. Natomiast łączny rachunek zysków  
i strat prezentuje jak powstał nasz wynik finansowy, czyli przedstawia poszczególne tytuły 
przychodów jak i kosztów. Sprawozdanie dotyczące zmiany w funduszu zasadniczym 
prezentuje nam stan tego funduszu i odzwierciedla nam majątek powiatu. Wartość funduszu 
na koniec roku dla wszystkich jednostek wynosi 238 742 940,52 zł.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok (druk nr 4/XLI);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
W tym momencie przybyła Naczelnik Organizacji i Informacji Agnieszka Turek  
 
 
IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego (druk nr 5/XLI);  
 
Naczelnik Organizacji i Informacji Agnieszka Turek powiedziała, w związku z wejściem 
w życie z dniem 19 maja 2018 r. nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936), 
w którym zmianie uległy m.in. kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla wójtów, starostów  
i marszałków województw zasadnym jest dostosowanie dotychczasowego wynagrodzenia 
ustalonego przez Radę Powiatu w Gryfinie dla Starosty Gryfińskiego do obowiązujących 
uregulowań prawnych. Rada Ministrów obniża wynagrodzenie wynagrodzenie zasadnicze  
z 6 000,00 zł. do 4 800,00 zł. maksymalnie. Za tym idzie również obniżka dodatków 
specjalnego i stażowego łączna kwota obniżki dla Starosty Gryfińskiego będzie wynosiła 
1 740,00 zł. brutto. 
 
Radny Jan Gładkow powiedział, uważam że wynagrodzenie jakie zostało ustalone na 
początku kadencji dla starosty powinno zostać przez całą obowiązująca kadencję i nie widzę 
powodów do jego obniżenia. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, co by było jeżeli ta uchwała niebyła by uchwalona jakie 
będą z tego tytułu konsekwencje? 
 
Naczelnik organizacji i informacji Agnieszka Turek powiedziała, opinie prawne związane 
z obniżeniem wynagrodzenia są pozytywne, wojewoda nie posiada uprawnień dla obniżenia 
wynagrodzenia, trzeba poczekać na wyrok sądu odnośnie tej sprawy. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, kiedy weszłoby w życie obniżenie wynagrodzenia? 
 
Naczelnik Organizacji i Informacji Agnieszka Turek powiedziała, zgodnie z opinią 
prawną powinno nastąpić tak zwane uprzedzenie które odpowiada okresowi wypowiedzenia. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, czy to również dotyczy wicestarosty? 
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Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Jerzy Miler powiedział, tak będę miał obniżone 
wynagrodzenie z dniem 1 września. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, czy wszyscy respektują te rozporządzenie? 
 
Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Jerzy Miler powiedział, jest to rozporządzenie Rady 
Ministrów ustalające tabele wynagrodzenie pracownikom samorządowym i tylko Rada 
Ministrów może to zmienić. 
 
Naczelnik organizacji i informacji Agnieszka Turek powiedziała, każda rada musi podjąć 
decyzje indywidualnie w tym zakresie. 
 

Komisja nie zajęła stanowiska do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
W tym momencie sale opuściła Naczelnik Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. 
 
W tym momencie przybył przewodniczący komisji Paweł Sławiński i od tego momentu  
zaczął prowadzić posiedzenie. 
 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska  
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane 
z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu 
decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński. (druk nr 6/XLI);  

 
W tym momencie przybyła Wioleta Marczak pracownik pomocy administracyjnej Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyk. 
 
Pomoc administracyjna Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wioleta 
Marczak powiedziała, Art. 76 pkt 22 d ustawy z dnia 27 października 2017 r.  
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) wprowadza zmiany do art. 
42 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189  
i 2203). Zgodnie z treścią przytoczonego przepisu od dnia 1 września 2018 roku tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga, 
psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego nie może 
przekraczać 22 godzin. ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła zmiany  
w ustawie karty nauczyciela  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały 

uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.(druk nr 
7/XLI);   
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Pomoc administracyjna Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wioleta 
Marczak powiedziała, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych uchyliła zapisy w karcie 
nauczyciela zapisy te regulowały zasady przyznawania i wypłacania dodatków 
mieszkaniowych. Dodatku tego nie będzie, żeby uporządkować zapisy ustawowe należy 
uchylić wcześniejszą przedmiotową uchwałę która ten dodatek ustalała. Podjęta została 
uchwała Rady Powiatu w styczniu bieżącego roku następnie pismo prokuratury w Gryfinie 
wskazało, że podjęcie tej uchwały uchylające wcześniejsza uchwałę z 2013 roku było 
bezpodstawne. Jeżeli przepisy tracą ważność na podstawie ustawy to niema potrzeby 
uchylania ich po raz kolejny w uchwałach. Na podstawie pisma z prokuratury w Gryfinie 
został przygotowany projekt uchwały uchylającej uchwałę Rady Powiatu z miesiąca stycznia. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, czy ktoś złożył wniosek do prokuratury o zbadanie tej 
uchwały, przecież uchwały Rady nadzoruje wojewoda. Czy ze strony wojewody były jakieś 
zastrzeżenia, co do tej uchwały? 
 
Wicestarosta Jerzy Miler powiedział, prokuratura ma prawo do badania uchwał Rady 
Powiatu. Ze strony wojewody nie było sprzeciwu. 
 
Przewodniczący komisji Paweł Sławiński zapytał, jeżeli byłby sprzeciw ze strony 
wojewody to czy ta uchwała została by uchylona przez niego? 
 
Pomoc administracyjna Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wioleta 
Marczak powiedziała, tak zostałaby uchylona. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, czyli według nowych przepisów nauczyciele nie będą mieć 
dodatku mieszkaniowego? 
 
Pomoc administracyjna Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wioleta 
Marczak powiedziała, tak zgadza się. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
W tym momencie sale opuściła Wioleta Marczak Pomoc Administracyjna Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki. 
 
W tym momencie przybyła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha 
 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d 
w Gryfinie (druk nr 8/XLI);  

 
Przewodniczący komisji Paweł Sławiński powiedział, myślę że tego projektu nie musimy 
omawiać, dodatkowo powiem że jest to dzierżawca, który chce zawrzeć kolejną umowę 
najmu na 3 lata. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
W tym momencie sale opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
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VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2018 rok. (druk nr 9/XLI);  
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, przedłożony projekt zmieniający budżet 
Powiatu Gryfińskiego związany jest ze zwiększeniem dochodów i wydatków z tytułu 
zwiększonej odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (dalej jako 
DPS) i gmin do tego zobowiązanych. Zwiększenie dochodów i wydatków dotyczy DPS  
w Dębcach, gdzie zwiększa się odpłatność i dotacje dla stowarzyszenia które prowadzi ten 
dom o 115 000,00 zł. Drugim domem gdzie następują zwiększone wpływy z tego tytułu to 
DPS w Trzcińsku Zdroju tu następuje wzrost o 165 000,00 zł. Zespół szkół 
ponadgimnazjalnych w Chojnie wnosi o wprowadzenie do budżetu dwóch projektów. 
Pierwszy projekt to  program Erasmus+ pod nazwą „Podnoszenie, jakości kształcenia 
zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży” program ten jest programem 
wieloletnim jego łączne nakłady to (358 258,50 zł, po kursie NBP z 01.06.2018 R. 4,3146 
zł/euro). Jest to program w euro. Do budżetu z tego tytułu wprowadza się tylko tą część 
dochodów i wydatków, która przypada na finansowanie zadań w ramach programu 
dotyczących roku bieżącego a jest to kwota 48 258,50 zł. Podobnie drugi program jest 
programem wieloletnim pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” 
do budżetu wprowadza się tylko część dochodów i wydatków związanych z finansowaniem 
zadań roku bieżącego a jest to kwota 155 421,98 zł. Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie wniosło o zwiększenie dochodów budżetu o 4 000,00 zł z tytułu 
otrzymanej nawiązki sądowej i wydatki o tę kwotę przeznacza na zorganizowanie wyjazdu 
letniego wychowanków placówki. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie wniósł o przeniesienie planowanych wydatków bieżące  
w wysokości 6 000,00 zł do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zakup pilarki 
łańcuchowej. Z tytułu pokrycia kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników 
powiatowego urzędu pracy kwota 330 400,00 zł. i zakwalifikowanie tej kwoty do paragrafu 
również o tym symbolu 269 tylko zmieniło się brzmienie tj. środki z funduszu pracy 
wynikające z odrębnych ustaw. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

 
IX. Project uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na 
lata 2018-2039. (druk nr 10/XLI);  
 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, zmiana WPF. jest konsekwencją zmiany  
w budżecie mianowicie wprowadzenie dwóch projektów wieloletnich oraz zmniejszenia 
nakładów na zadanie dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego  
w związku z nieotrzymaniem dofinansowania. Wyodrębnienie w programie w nakładach na 
zadanie utworzenia ZAZ części związanej z obsługą kosztów bieżących z tytułu obsługi tego 
programu. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania radnego Piotra 
Bugajskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie. (druk nr 
11/XLI); 
 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
Ad.6 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14:00. 

  
 
Protokół sporządził:  
 
Marcin Pisanko 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 Paweł Sławiński 
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