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PROTOKÓŁ NR 3/15 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 23.02.2015 r. 
  
 
Wyjazdowe posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 13.30 w siedzibie Centrum 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków 
komisji (lista obecności - zał. nr 1), Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji 
Andrzej Szelążek. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów 
uchwał na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz wizytacja Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Chojnie.   
 
 
Ad. 2 Porządek obrad 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony i stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 1/15 i nr 2/15 zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych  
do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 3/IV); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zgodnie z zapisami ustawy  
o samorządzie powiatowym w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wchodzi m.in. 
dwóch radnych oddelegowanych przez Radę Powiatu. Stąd propozycja projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. Zarządu Powiatu rekomenduje dwóch radnych do prac  
w komisji: p. Piotra Bugajskiego i p. Arkadiusza Łysika. 
 
 Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  

(2 za; 0 przeciw; 1 wstrz.). 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania doraźnej 
Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 4/IV); 
 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w związku z uwagami odnośnie 
Statutu Powiatu Gryfińskiego i niekiedy niejasnych zapisów, a także zmian niektórych 
zapisów, które wymagają wprowadzenia do statutu, został przedstawiony Radzie projekt 
uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gryfinie. Klub 
Radnych Inicjatywa Samorządowa desygnował Wicestarostę Gryfińskiego Jerzego Milera,  
a drugi Klub Radnych Razem zgłosił radnego Rafała Muchę do uczestniczenia w pracach 
komisji.  
 
 Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  

(2 za; 0 przeciw; 1 wstrz.). 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 5/IV); 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań 
chronionych działających w Powiecie Gryfińskim  (druk nr 6/IV); 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że projekt zawiera zmianę jednego zapisu związanego ze zmianą 
lokalizacji mieszkań chronionych, które od 1 stycznia 2015 r. zostały przeniesione z ulicy 
Żółkiewskiego na ulicę Dworcową 1 w Chojnie. Zmiana polega na uaktualnieniu zapisu. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia „Powiatowego 
programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2015-2017” 
(druk nr 7/IV); 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że w związku z zapisem  art.180 pkt 1  ustawy z dnia 9 czerwca  
2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek ustanawiania 
przez każdy powiat trzyletniego programu „Powiatowego programu rozwoju pieczy 
zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2015-2017”. Poprzedni „Powiatowy program 
rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014 r.” stał się nieaktualny. Program informuje  
o zadaniach związanych z rodzinami zastępczymi i pieczy instytucjonalnej oraz pierwszy  
raz podaje koszty. Program zawiera również harmonogram działań na poszczególne okresy. 
Niniejszy program został przedstawiony do konsultacji ośrodkom pomocy społecznej  
w Powiecie Gryfińskim, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych, nie wniesiono do niego żadnych uwag. Ogólnie to w ostatnich 
latach bardzo zmniejszyła się liczba dzieci kierowanych do pieczy zastępczej przez sądy. 
Dodała, że mają nastąpić zmiany w standardach i placówki 30 osobowe zostaną zamienione 
na 14 osobowe. Tutaj będzie kłopot bo powiat dysponuje dwoma dużymi obiektami. 
 
Radny Tadeusz Ruchniak zapytał, jak długo dziecko może przebywać w pieczy zastępczej. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że jeżeli dziecko kontynuuje naukę to do 25 roku życia. Dziecko może 
jednak podjąć decyzję o usamodzielnieniu się w wieku 18 lat. Wówczas przysługuje mu kilka 
różnych form świadczeń, w tym m.in. pomoc na kontynuowanie nauki w wysokości 500 zł 
miesięcznie i pomoc finansowa na zagospodarowanie około 14 000 zł (wyprawka). 
 
Radny Tadeusz Ruchniak powiedział, że nie dostrzega współpracy z urzędem pracy  
wobec młodego człowieka, który ukończy 18 lat w celu ułatwienia mu zdobycia pracy,  
co umożliwi start i wynajem mieszkania. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że ustawowo w zadania powiatu wpisana jest pomoc w uzyskaniu 
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zatrudnienia i pomoc w uzyskaniu mieszkania. W praktyce pomoc w sprawie mieszkania 
ogranicza się do pokierowania tej osoby z pismami do gminy. Powiat może zaoferować 
miejsce w mieszkaniu chronionym takiej osobie. Jeżeli chodzi o pomoc w uzyskaniu pracy to 
jeżeli dziecko jest usamodzielnione to warunkiem, żeby uzyskało pomoc jest sporządzenie 
indywidualnego planu usamodzielnienia. Musi on spełnić podstawowe warunki  
tzn. zarejestrować się w urzędzie pracy w celu pozyskania pracy. Wszystko zależy przede 
wszystkim od tego młodego człowieka, czy chce takiej pomocy. PCPR pomaga m.in. biorąc  
do siebie na staże. 
 
Radny Tadeusz Ruchniak powiedział, że jest Stowarzyszenie DIROW i można byłoby 
pozyskać pomoc finansową z tego stowarzyszenia na samodzielne prowadzenie działalności. 
Dodatkowo członkami tego typu stowarzyszeń bardzo często są burmistrzowie. Środki  
z funduszy powinny być kierowane na aktywizację zawodową młodych ludzi. Dobrą drogą 
byłoby chociażby zapraszanie pani dyrektor na spotkanie z młodymi osobami wchodzącymi 
w dorosłe życie, a być może dla tych, którzy mieliby własny pomysł na biznes  
na skorzystanie ze środków zewnętrznych. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że ci młodzi ludzie często po przejściach, nie są najczęściej 
przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności. Tutaj bardziej odpowiednie byłyby 
staże przygotowawcze.  
 
Radny Rafał Mucha zapytał, jak gminy wywiązują się z obowiązku pomocy mieszkaniowej. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że to różnie, kilka gmin Widuchowa, Mieszkowice, Chojna od lat 
nie przekazały na ten cel mieszkania. Najwięcej pomocy jest z gminy Gryfino, która 
przewiduje corocznie takie mieszkania lokatorskie. Przy takich mieszkaniach trzeba mieć 
odpowiedni dochód na utrzymanie go. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

6. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  
od początku roku do dnia 31.12.2014 roku (druk nr 8/IV); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka omówiła Sprawozdanie z dokonanych umorzeń 
wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 31.12.2014 roku, udzielonych  
na podstawie uchwały nr XLIV/375/2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym  
oraz wskazania organu uprawnionego. 
 
 Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.  
 
Ad. 4  Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
- brak. 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej zostali oprowadzeni przez Dyrektora Centrum Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie p. Róże Kozieł po obiekcie Placówki. 
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Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.30. 
 
Protokół sporządziła po odsłuchania nagrania: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Andrzej Szelążek 
 


