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PROTOKÓŁ NR 6/15 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 23.03.2015 r. 
  
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.35 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 2 członków komisji, skarbnik powiatu 
Izabela Świderek, sekretarz powiatu Barbara Rawecka oraz naczelnicy i dyrektorzy jednostek 
(lista obecności - zał. nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
przewodniczący komisji Andrzej Szelążek. Głównym tematem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie projektów uchwał na V sesję Radę Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 6 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 3/15 został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na V sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przyszła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2014 
(druk nr 3/V), 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie za rok 2014  zawiera zadania, którymi zajmuje się PCPR w Gryfinie. 
Sprawozdanie kończy się wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz z podaniem strony finansowej tych 
potrzeb. Do najważniejszych zadań, które PCPR planuje wprowadzić to nowe zadanie  
- poczynienie starań o utworzenie zakładu aktywności zawodowej w Gryfinie. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia I transzy 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2015 r. (druk nr 4/V); 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że przyjmuje się do realizacji I transzę środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań 
określonych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” w 2015 r. w wysokości  
75 401,11 zł. Środki zostały podzielone na: Moduł I – likwidacja barier utrudniających 
aktywizację społeczną i zawodową w wysokości 20 362,83 zł (w tym pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy i pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 
osoby zależnej), na Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 
(dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia) w wysokości 50 436,33 zł. 
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 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r. (druk nr 5/V); 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że środki PFRON przypadające dla Powiatu Gryfińskiego według 
algorytmu na realizację zadań w 2015 r. stanowią kwotę 1.404 386,00 zł. W tym  
na zobowiązania dotyczące działania warsztatów terapii zajęciowej 784.188,00 zł 
(dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w Gryfinie i Goszkowie). 
Środki dzielą się na aktywizację zawodową (prowadzoną przez Powiatowy Urząd Pracy)  
oraz społeczną, z czego najwięcej 366.198,00 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom 
niepełnosprawnym. Podział środków opisany został w załączniku do projektu uchwały. 
Ogólnie wszystkie zadania są niedofinansowane, są znacznie większe potrzeby niż 
zabezpieczone środki. 
 
Radny Tadeusz Ruchniak zapytał, czy podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Goszkowie po jakimś czasie są niezależni zawodowo. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że generalnie celem warsztatów jest zawodowe przygotowanie 
uczestników takich warsztatów. Są to osoby niepełnosprawne intelektualnie. W ustawie 
przewidziane jest że takie osoby powinny uczestniczyć w trzyletnich cyklach, po takim 
okresie powinien być on oceniony przez Radę Programową takich warsztatów. Jeżeli Rada 
Programowa stwierdzi, że jego rozwój czy przygotowanie jest słabe to może go skierować  
na kolejne trzy lata udziału w warsztatach. Właściwie na tym powinien kończyć się pobyt 
takiej osoby. Często jednak jest tak, że jak uczestnik wchodzi do warsztatów przy początku 
ich powstania to praktycznie i po 15-16 lat uczęszcza tam. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 6/V); 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że w projekcie proponuje się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej Gminie Mieszkowice w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zadania w zakresie kultury „Obchody 70. rocznicy forsowania Odry”. Uroczystości odbędą 
się 18 kwietnia przy Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórach oraz przy pomniku Sapera 
w Gozdowicach. Głównym organizatorem uroczystości jest Gmina Mieszkowice. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. Na posiedzenie przyszedł Inspektor Wydziału Zarządzanie Kryzysowe 
Grzegorz Woś. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Gryfino (druk nr 7/V); 

 
Inspektor Wydziału Zarządzanie Kryzysowe Grzegorz Woś powiedział, że wpłynęła 
prośba do Starosty Gryfińskiego w/s udzielenia wsparcia finansowego w związku z pożarem, 
który miał miejsce 7 marca 2015 r. w Gminie Gryfino. W wyniku pożaru uszkodzeniu uległ 
przewód kominowy, który wymaga odbudowy. Wystąpiły szkody w mieszkaniu, wnętrze 
wymaga odmalowania. W trakcie akcji gaśniczej uszkodzony został sufit w celu sprawdzenia 
okolic przewodu kominowego, gdyż było ryzyko, że może się zapalić pokrycie dachowe. 
Również część instalacji elektrycznej wymaga wymiany, ponieważ jej izolacja nie spełnia 
norm. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuścił Inspektor Wydziału Zarządzanie Kryzysowe Grzegorz Woś. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2015 rok (druk nr 8/V); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zwiększenie dochodów wynika  
z otrzymania płatności końcowych i są to ostatnie rozliczenia projektów realizowanych  
i zakończonych w poprzednich okresach. Zgodnie z zasadami finansowania, 80% stanowi 
zaliczka a 20% to refundacja, która następuje już po zakończeniu projektu. To właśnie te 20% 
zwroty wpływają do budżetu powiatu. Były to projekty realizowane przez ZSP w Chojnie – 
ok. 43 tysiące złotych. Jeżeli chodzi o inne źródła dochodów to nastąpiło zwiększenie 
środków w wysokości 64 800 zł z Funduszu Pracy (środkami dysponuje PUP w Gryfinie, 
środki są przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników). Natomiast również 
zgodnie z podpisanymi aneksami do wcześniej zawartych umów, został przedłużony termin 
realizacji projektów i zwiększono środki o 58 000 zł. Głównie na dwa projekty realizowane 
przez PUP w Gryfinie pn. „Kobieta atrakcyjny pracownik” i „Młodzi aktywni”. Kwota 
zostanie przekazana na wydatki jednostki. Jeżeli chodzi o zmniejszenie dochodów to głównie 
kwota 114 000 zł - dochody planowane w związku z zadaniami z zakresu drogownictwa. 
Zmniejszenie ma związek z wcześniej zawartymi porozumieniami z gminami, gdzie mogły 
partycypować w zadaniach w ten sposób, że część z kwoty stanowiła dotacje, a część była 
refundacją. Z uwagi na fakt, że refundacje zostały wcześniej wpłacone, w tym roku nie ma 
potrzeby powielać kwot, które już wpłynęły do budżetu w ubiegłym roku. W związku  
z tym te 114 000 zł jest wyprowadzane z „dróg”. Jeżeli chodzi o zwiększenie wydatków  
to stanowią one konsekwencję włączonych dochodów, ale oprócz tego zostały zabezpieczone 
środki stanowiące dotację dla gminy Gryfino z przeznaczeniem na realizację przez jednostkę 
gminną zadań z zakresu wychowania fizycznego. Ponadto powiat zabezpieczył dotacje  
dla bibliotek, przy czym do tej pory z budżetu powiatu dotacje otrzymywały tylko biblioteki 
w gminie Gryfino i Chojna. Tą uchwałą umożliwione będzie przekazanie dotacji jeszcze 
wszystkim pozostałym jednostkom funkcjonującym na terenie powiatu gryfińskiego, tj. każda 
z bibliotek otrzyma po 3 000,00 zł w formie dotacji. Zostały również zabezpieczone środki  
na pomoc finansową dla gminy Mieszkowice i gminy Gryfino. Wszystkie zaprezentowane 
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zmiany z części opisowej znajdują również swoje odzwierciedlenie w załącznikach  
do uchwały. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
 
Ad. 4  Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Szelążek powołał zespół  
do przeprowadzenia kontroli standaryzacji i warunków zamieszkania wychowanków Domu 
Dziecka w Chojnie (Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie)  
w składzie: 

1. Radny Tadeusz Ruchniak jako przewodniczący zespołu, 
2. Radny Rafał Mucha jako członek zespołu,  
3. Radny Andrzej Szelążek jako członek zespołu, 

 
 
  
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.35. 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Andrzej Szelążek 
 
 


