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 PROTOKÓŁ NR 21/16 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 29.03.2016 r. 

  

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.00 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 2 członków komisji, Starosta 

Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara 

Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa i naczelnicy (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 XVI sesję Radę Powiatu w Gryfinie. 

 

Ad. 2 Porządek obrad 21 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 19/16 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

Protokół nr 20/16 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVI 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 2015 

(druk nr 3/XVI); 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka powiedziała, że ustawa o pomocy społecznej nakłada na kierownika powiatowego 

centrum pomocy rodzinie obowiązek przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania  

z działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz przedstawienia wykazu potrzeb  

w zakresie pomocy społecznej, co stanowi załącznik do projektu uchwały. 

 

Radny Tadeusz Ruchniak powiedział, że w PCPR jest zatrudnionych bardzo dużo osób.  

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że stan zatrudnienia wynika z obowiązujących przepisów. Na 

przykład jeżeli chodzi o pieczę zastępczą obligatoryjnie musi być jeden koordynator do 15 

rodzin. Już tutaj zatrudnione są cztery osoby. Ta sama ustawa mówi, że osoba wydająca 

decyzje administracyjne w zakresie pieczy zastępczej nie może jednocześnie prowadzić 

żadnej pracy z rodzinami. Zatem dodatkowo muszą być dwie osoby do rodzin zastępczych  

i placówki. Dalej, obligatoryjnie muszą być osoby do kontrolowania, jednocześnie nie mogą 

to być te same osoby, które wykonują tę pracę. Dwie osoby w punkcie informacji w Chojnie. 

Pozostali pracownicy przypisani są do każdego jakby segmentu po jednym. Wśród 

pracowników nie ma nadwyżki. Pewnych rzeczy nie można połączyć choćby się chciało. 

Część samodzielnych jednostek jest w strukturze PCPR, np. Powiatowy Zespół ds. Orzekania, 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, gdzie indziej są to odrębne instytucje. Takie włączenie daje 

oszczędności w ilości osób, które administrują tymi jednostkami. Jednocześnie te części 

PCPR są finansowane ze środków zewnętrznych. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w części jest to włączone. Kiedyś 

zupełnie były połączone komisje ds. orzekania, łącznie z tym, że pani dyrektor była 

przewodniczącą tejże komisji. Po kontroli Wojewoda wskazał, że jak nie zostanie 

dostosowane to do przepisów prawa to będzie musiał zawnioskować o przeniesienie tejże 

komisji do innego powiatu, czyli mieszkańcy musieliby jeździć do innego powiatu. Natomiast 

ta zmiana spowodowała to, że nagle zabrakło środków na orzekanie, co odbiło się przez 

pewien czas z krzywdą dla mieszkańców. Zatem jest to takie optymalne zatrudnianie.    

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie nr XV/98/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia 

„Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 

2016-2022” (druk nr 4/XVI); 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka powiedziała, że Wojewoda Zachodniopomorski wskazał, iż w uchwale Rady 

Powiatu w Gryfinie nr XV/98/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016-2022”,  

brakuje dwóch punktów: prognozy zmian w sytuacji społecznej w powiecie gryfińskim oraz 

określenia ram finansowych strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie 

gryfińskim. Stąd zostały dopisane dwa rozdziały XVII i XVIII, które stanowią uzupełnienie 

strategii. Dodana została również tabela określająca ramy finansowe strategii  

w latach 2016-2022. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2016 r. (druk nr 5/XVI); 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka powiedziała, że wysokość środków PFRON przypadających dla Powiatu 

Gryfińskiego według algorytmu na realizację zadań w 2016 r. stanowi kwota 1 619 264,00 zł, 

w tym: na zobowiązania dotyczące działania warsztatów terapii zajęciowej 959 760,00 zł. 

Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych wniosków w roku 

bieżącym proponuje się podział środków finansowych jak w załączniku nr 1 do projektu 

uchwały. Projekt uchwały zyskał akceptację Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Gryfinie. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym  

na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 409 504 zł. Kwota teoretycznie duża, a tak 

naprawdę to z tego połowa już została wydana, więc tutaj z pewnością zabraknie środków  

do końca roku. 

 

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. 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji  

z przeznaczeniem na realizowane w 2016 roku prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 6/XVI); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

powiedziała, że zgodnie z  ustawą o samorządzie powiatowym do zadań publicznych powiatu 

o charakterze ponadgminnym należy ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. W uchwale 

nr V/35/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2011 r. określono zasady 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego, 

zgodnie z którymi istnieje możliwość udzielenia dotacji. Środki finansowe na udzielenie 

dotacji znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Gryfińskiego. Wnioski o dofinansowanie 

zostało złożonych kilka, ostatecznie dwa spełniały wymogi.  Zarząd Powiatu w Gryfinie 

zatwierdził listę zadań do dofinansowania stosownie do środków finansowych 

zabezpieczonych w budżecie na 2016 rok, a Rada Powiatu może udzielić dotacji w wysokości 

52 541,48 zł z przeznaczeniem na realizowane w 2016 roku prace konserwatorskie, zgodnie  

z wykazem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Radny Tadeusz Ruchniak zapytał, czy pozostałe zaplanowane środki na to zadanie zostaną 

przeniesiona na kolejny rok. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd zaproponuje Radzie 

wykorzystanie tych środków lub pozostaną w budżecie jako niewykorzystane. Również mogą 

zostać zaproponowane na remont fragmentu muru w Chojnie znajdującego się przy Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym. Po przeanalizowaniu być może Zarząd zaproponuje przeniesienie 

pozostałej kwoty właśnie na to zadanie, wcześniej nie było ono wpisane jako inwestycja. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 7/XVI); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

powiedziała, że w 2016 roku przypada 71. rocznica forsowania Odry. Uroczystości 

rocznicowe odbędą się 23 kwietnia przy Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórach oraz 

przy pomniku Sapera w Gozdowicach. Głównym organizatorem uroczystości jest Gmina 

Mieszkowice, która wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Gryfinie o pomoc  

w realizacji przedsięwzięcia poprzez udzielenie wsparcia finansowego obchodów 

rocznicowych. Pragnąc włączyć się do realizacji tego szczytnego przedsięwzięcia, Zarząd 

Powiatu wnosi pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

celowej Gminie Mieszkowice w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadania z zakresu kultury. Uroczystość ma patron Prezydenta RP. 

 

Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski powiedział, że Prezydent oficjalnie przyjął patronat 

nad zadaniem. Nazywa się to pomoc finansowa, ale jest to po prostu uczestnictwo powiatu  

w tymże wydarzeniu. Uroczystości – jako wydarzenie wojewódzkie finansowane jest przez 

Marszałka, gminę i powiat w formie pomocy finansowej. Należy pamiętać, że Cmentarz 

Wojenny w Starych Łysogórach jest to rejon pamięci narodowej. A wydarzenie nie jest 

lokalne, kombatanci przyjeżdżają z całego województwa, a także z Warszawy. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 

Lorenowicz-Bień. 

Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 

 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 8/XVI); 

 

Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski powiedział, że w projekcie uchwały udziela się 

pomocy finansowej Gminie Mieszkowice z przeznaczeniem na pomoc finansową dla …,  

zamieszkałej w … w wysokości 2 000,00 zł w związku z pożarem domu w dniu 12.03.2016 r. 

Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 

 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2016 rok (druk nr 9/XVI);  

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że jest to projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 rok. Ze znaczących kwot po stronie dochodowej wprowadza się 

kwotę w wysokości 290 241,76 zł. Są to wpływy otrzymane w związku z refundacją 

poniesionych wydatków w ubiegłym roku na realizację projektu „Dom z Sercem  

w Trzcińsku-Zdroju – Restauracja historycznego obiektu zabytkowego”. Natomiast po stronie 

wydatkowej planuje się zwiększyć wydatki inwestycyjne. W wysokości 150 000 zł na zadanie 

inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w Szczawnie” - kwota zwiększa planowany udział 

własny powiatu w ubieganiu się o środki zewnętrzne i zaplanowanie środków w wysokości 

50 000 zł na remont budynku, którego właścicielem jest powiat gryfiński. Jest to budynek 

oddany w najem dla Stowarzyszenia „Pod Dębami” i prowadzony jest tam DPS w Dębcach. 

Pozostałe pozycje o mniejszej wysokości są przeznaczone na zadania zgodnie  

ze zdefiniowanym rozdziałem. Załącznik do tej uchwały przedstawia powyższe zmiany 

dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z treścią uchwały 

budżetowej. Natomiast pozostałe załączniki informują o wysokości zaplanowanych dotacji, 

jakie są po stronie wydatkowej budżetu a wynikły z zaproponowanych zmian. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2016-2039 (druk nr 10/XVI); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że podstawową zmianą  wieloletniej prognozy 

finansowej jest wprowadzenie trzech zadań tj. przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z 

Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-Warnice, przebudowa drogi powiatowej Strzelczyn-Chojna oraz 

drogi Trzcińsko-Zdrój-Białęgi. Wprowadzenie tych zadań do wpf podyktowane jest tym,  

że Starostwo Powiatowe będzie ubiegać się o środki zewnętrzne na te zadania z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast inne drobne zmiany polegają na wydłużeniu 
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realizacji o jeden rok bądź na tym, że w obecnym kształcie wpf nie ma zadania Dostawa 

paliw dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej ze względu na to, że podmiot przestał istnieć 

na rynku oraz w jednym z zadań ulega zmianie nazwa na Utworzenie Zakładu Aktywności 

Zawodowej (było Aktywizacji). 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Ad. 4 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek powiedział, że Nadleśnictwo Myślibórz 

otrzymało propozycję przejęcia drogi powiatowej na terenie nadleśnictwa. Jeżeli 

zdecydowałoby się na przejęcie to tylko w części a nie cały ten odcinek, gdzie jest to 

fragment drogi typowo leśnej, z której korzystaliby leśnicy i osoby związane z gospodarką 

leśną.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że liczy że nadleśnictwa zajmą jakieś 

stanowiska wobec propozycji powiatu. Poprosił o stanowiska wyrażone w formie pisemnej, 

wówczas Zarząd zastanowi się co dalej. 

 

Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek złożył zapytanie, na jakiej podstawie prawnej 

nadleśnictwa miałyby przejąć odcinki dróg powiatowych. 

Pismo znak: BRZ.0012.3.21.2016 

 

  

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.00. 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 

 Andrzej Szelążek 


