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PROTOKÓŁ NR 33/17 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 29.03.2017 r. 

  

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 13.40 w siedzibie Starostwa 

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

Gryfiński Wojciech Konarski, Skarbnik Powiatu Janina Niwa oraz 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 XXVII sesję Radę Powiatu w Gryfinie. 

 

Ad. 2 Porządek obrad 33 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 32/17 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 

Na posiedzenie przyszła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

Na posiedzenie przyszli Starosta Gryfiński Wojciech Konarski i Przewodniczący Rady Roman 

Michalski. 

 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2016  

(druk nr 3/XXVII); 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie za rok 2016, w tym wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Wśród 

priorytetowych zadań jest utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, którego otwarcie 

zaplanowane jest na grudzień 2018 r. Jest to czas przewidziany na dokonanie remontu  

oraz przeszkolenie kadry pracowniczej. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że Zarząd został poproszony o podpisanie 

umowy na dofinansowanie wybudowania zakładu. Po wybudowaniu będzie kolejny etap 

tworzenia i przeszkalania kadry pracowniczej, którego poprowadzenie zaproponował pani  

M. Kołodziejskiej-Nowickiej. Jest też pomysł żeby rozszerzać zakład poprzez wyłączenie  

z działalności szkoły na ulicy Łużyckiej przygotowywania posiłków, stołówki i internatu. 

Byłaby to dochodowa działalność, jednak wymagająca wielu rozmów. Następnie mogłoby 

dojść wyżywienie dla DPS w Nowym Czarnowie czy Szpitala Powiatowego w Gryfinie  

Sp. z o.o. 

 

Radny Rafał Mucha dodał, że być może jest to szansa na to, żeby pójść szerzej jeszcze poza 

sferę budżetową. A doświadczenie i wiedza w tymże środowisku pani dyrektor jest 

koniecznie do wykorzystania w tej dziedzinie. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia stanowiska 

dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach pomocy 

społecznej (druk nr 4/XXVII); 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka powiedziała, że projekt uchwały jest odpowiedzią na zapytania radnych 

dotyczących całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej. Ustawowe 

zapisy nie pozwalają zapewnić w pełni opieki pielęgniarskiej, która jest potrzebna  

i poprawiłaby standard opieki nad mieszkańcami domów opieki społecznej. Mieszkańcy 

powinni być objęci taką samą opieką lekarską jak każdy z nas czyli korzystać z wizyt  

u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki środowiskowej. Natomiast jeśli 

wymagane są zabiegi typowo medyczne wobec mieszkańca to takim miejscem dla niego jest 

zakład opiekuńczo-leczniczy. Oczywiście takie miejsca istnieją ale jest bardzo mało miejsc. 

Często dps stoją w obliczu takiej sytuacji, że pacjent wypisany jest ze szpitala po wylewie, 

udarze a mieszka sam, wobec czego szpital nie może go wypisać do domu, a trzymać dalej też 

nie chce. Zatem domy pomocy społecznej często działają jako takie miejsca bardziej 

medyczne niż opiekuńcze. W związku z tym istnieje potrzeba żeby zmienić przepisy  

czy przystosować jeszcze inne typy domów. Stanowisko dotyczy konieczności zapewnienia 

opieki całodobowej w domach pomocy społecznej do czego potrzebne uzgodnienia dwóch 

Ministerstw Zdrowia oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Takie rozmowy już były, 

powstała komisja. Na razie widocznych efektów tej pracy nie ma. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski uzupełnił, że po podjęciu tej uchwały, Zarząd 

wystąpi do pozostałych powiatów, by również przez nie zostały podjęte podobne uchwały 

(poprzez Związek Powiatów Polskich lub bezpośrednio). Ogólnie problem jest narastający. 

Pani dyrektor Agata Miłek będzie brała udział w konferencji, gdzie jednym z punktów jest 

opieka pielęgniarska w domach pomocy społecznej. Czy będzie rozmowa o obecnie 

możliwych zastosowaniach opieki czy może postulowane będą nowe? Pani dyrektor została 

zobowiązana do przedłożenia informacji z odbytej konferencji. 

 

Radny Rafał Mucha zwrócił się z prośbą o przesłanie, po podjęciu przez Radę Powiatu, 

uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki 

pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej, do Wojewody Zachodniopomorskiego  

i parlamentarzystów z terenu województwa zachodniopomorskiego. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2017 r. (druk nr 5/XXVII); 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka powiedziała, że projekt uchwały określa zadania, na które przeznacza się środki  

w łącznej kwocie 1 630 196,00 zł Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2017 r. Załącznik do projektu uchwały określa wysokość środków 

finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej w 2017 r. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 



3 

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad udzielania 

dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 

osób niepełnosprawnych w 2017 r. (druk nr 6/XXVII); 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka powiedziała, że uwzględniając ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie 

oraz mając na celu umożliwienie skorzystania ze środków jak największej ilości 

uprawnionych, zaleca się udzielanie dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku, według zasad określonych  

w załączniku do uchwały. W 2017 roku proponuje się przede wszystkim zmniejszenie 

dofinansowania dla osób niepełnosprawnych do zakupu przedmiotów ortopedycznych  

i środków pomocniczych. Pozwoli to na udzielenie dofinansowania większej liczbie 

wnioskodawców. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 

Kołodziejska-Nowicka. Na posiedzenie przyszła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie Agata Miłek. 

 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania statutu Domowi  

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 7/XXVII); 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Agata Miłek omówiła Statut 

Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie w Nowym Czarnowie, stanowiący załącznik do przedłożonego projektu 

uchwały. Dodała, iż statut nadany Domowi w 2006 roku zawierał rozdział mówiący  

o strukturze organizacyjnej, co zawarte jest w regulaminie organizacyjnym Domu, 

zatwierdzanym przez Zarząd Powiatu 

 

Radny Rafał Mucha zwrócił się z prośbą o wystąpienie o opinię prawną czy zapis paragrafu 

11 ust. 1 statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, stanowiącego załącznik  

do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania statutu Domowi  Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, wymaga doprecyzowania czyjej dotyczy to działalności 

statutowej – powiatu czy Domu? Paragraf 11 ust. 1 cyt. „Majątek Domu jest mieniem 

Powiatu Gryfińskiego i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych  

z działalnością statutową.” Radny poprosił o poinformowanie o stanie rzeczy do głosowania 

na sesji. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Agata Miłek. 

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 

Lorenowicz-Bień. 

 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia 

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego 

(druk nr 8/XXVII); 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że tą samą uchwałę podejmowała Rada 

Powiatu na ostatniej sesji Rady Powiatu z tą różnicą, że była w sprawie „projektu” 

dostosowania sieci szkół. 

 

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

dodała, że Kurator Oświaty w Szczecinie pozytywnie zaopiniował uchwałę  

nr XXIV/169/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 

oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego. 

Decyzja podjęta była z jednym zastrzeżeniem, że w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie wchodzą szkoły tego samego typu, co jest niezgodne z przepisami. W ZSP  

w Chojnie należy docelowo zlikwidować jedno technikum, gdyż nie mogą znajdować się 

dwie szkoły jednego typu. Szkoła zostanie przekształcona do obowiązujących przepisów.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski uzupełnił, że obecnie w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie znajdują się dwa Technika Budowlane i Informatyczne, 

zgodnie z przepisami może być tylko jedno o nazwie ogólnej Technikum. Wszystko będzie 

działało fizycznie jak działa obecnie, a zmianie ulegnie tylko nazewnictwo. Jednakże nawet 

jeżeli dokonuje się tylko zmiany nazwy to niestety trzeba przejść całą procedurę likwidacji 

szkoły, o czym należało podjąć decyzję do końca lutego. Dodatkowo poruszył temat 

informacji jaką podała lokalna prasa o decyzji Zarządu o rozwiązaniu porozumienia na swego 

czasu powierzenie gminie Gryfino zadania prowadzenia liceum. Decyzja Zarządu na ten 

moment nie wpływa na sieć szkół zarówno prezentowaną przez powiat w koncepcji, jak 

również to, co miała w swojej uchwale gmina z uwagi na czas wypowiedzenia tego 

porozumienia, który jest trzyletni. Gmina przyjmując swój projekt uchwały działała  

o istniejący stan, samo wypowiedzenie jej umowy na dzień dzisiejszy z uwagi na okres 

trzyletni, niczego nie zmienia. Zarząd Powiatu przekazał gminie dwa dokumenty: 

oświadczenie o rozwiązaniu umowy i  uchwałę o odwołaniu darowizny. Oprócz porozumienia 

był akt notarialny, który mówił o przekazaniu budynku na okres prowadzenia zadania. Taka 

sama sytuacja jest z Ministerstwem Rolnictwa z przekazaniem zadania szkoły  

w Mieszkowicach. I nie jest to wyzbycie się majątku. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski zapytał, czy prowadzone są rozmowy z gminą  

w tej sprawie w ramach dobrej współpracy. Dużo o tym rozpisuje się prasa. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że stara się tej sprawy nie komentować. 

Swego czasu Zarząd powołał komisję i upoważnił pana Wicestarostę Jerzego Milera  

i Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do rozmów, gdzie ze strony 

gminy wytypowany był Wiceburmistrz Paweł Nikitiński.  

 

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

powiedziała, że spotkanie miało miejsce raz, na którym zostało wyartykułowane stanowisko 

powiatu. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Wicestarosta Gryfiński starał się 

jeszcze spotkać z Wiceburmistrzem P. Nikitińskim. Jednak do spotkania nie doszło. Problem 

polega na tym, że gmina ma swoje plany i spojrzenie na sprawę, czemu się zupełnie nie dziwi. 

Jednak w 2008 roku to nie Wiceburmistrz Nikitiński zawierał porozumienie z powiatem ani 

aktu notarialnego, więc może ma poczucie że majątek na zawsze został przekazany gminie  

i stąd taka postawa. Zarząd długo przeprowadzał analizę patrząc na to, co się stanie za trzy 
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lata. Reforma oświaty spowodowała konieczność innego spojrzenia na model oświaty  

w Gryfinie. Do tej pory przez lata kiedy można było łączyć gimnazjum z liceum to był to 

bardzo dobry model dla mieszkańców. Dzisiejsza rzeczywistość pokazuje, że w rezultacie 

szkoły (licea) będą działały jako konkurencja, która jest tutaj nie potrzebna. Liceum 

prowadzone przez powiat na ulicy Łużyckiej powoduje narastające koszty, pomimo faktu,  

że do liceów trafi więcej oddziałów to przez istniejącą konkurencję, są oddziałami niepełnymi 

na przykład 20 osobowymi. Mówiąc o pewnej ekonomii to oddział musi być odpowiednio 

liczny. Za przykład można podać oddziały w liceum w Chojnie, które liczą po 26-28 osób.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że to jest zrozumiałe. Uzasadnienie jest takie, że powiat nie 

chce konkurować, a chce trochę lepiej zarządzać zasobami. Liczba dzieci jest ograniczona  

i nawet z perspektywy oddziałów jeżeli będą one pełniejsze, bo nie będzie konkurencji to i tak 

pozostają na utrzymaniu dwa obiekty. A do tej pory utrzymywany był jeden obiekt na ulicy 

Łużyckiej.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w tym wypadku koszty utrzymania 

nie stanowią akurat wielkich kosztów w funkcjonowaniu szkół, w porównaniu  

do wynagrodzeń. Należy spojrzeć jakich zmian dokonał powiat w swoich szkołach poprzez 

inwestycje. Dodał, że uważa iż propozycja Zarządu była konstruktywna. Uważa, iż można  

z gminą Gryfino zacieśnić współpracę, gdyż można byłoby wybudować wspólną salę, 

określając proporcję udziałów, sposób i zasady użytkowania. Miasto zawsze miało pomysł na 

budowę hali z przeznaczeniem przede wszystkim na potrzeby miasta, a nie typowo sali 

gimnastycznej. Nawet można to rozwiązać tak, co również zmniejszy koszty utrzymania tejże 

szkoły, że jeżeli nie naruszy to przepisów ustawy o systemie oświaty i nie pogorszy 

warunków funkcjonowania liceum to jeżeli gmina nadal będzie chciała to również można tam 

zrealizować funkcjonowanie szkoły muzycznej. Oczywiście gmina ponosiłaby za to koszty 

bieżącego utrzymania. Po raz pierwszy można zrobić typową wspólną inwestycję gminy  

i powiatu. Na dzień dzisiejszy gmina nie ma pozwolenia na budowę sali. Był projekt budowy, 

który się zdezaktualizował, gmina formalnie złożyła wniosek o wygaszenie decyzji. Jest 

opracowywany nowy projekt.  

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy z wdrażaniem reformy napotkano na jakieś problemy. 

 

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

odpowiedziała, że nie ma problemów. Ewentualny problem jaki się pojawia jest to moment 

tworzenia arkuszy organizacyjnych. Tutaj dyrektorzy mają ciężko z wdrażaniem nowych 

podstaw. Po raz pierwszy w tym roku arkusze zostaną przesłane najpierw do zaopiniowania 

przez związki zawodowe, następnie przez Kuratora Oświaty i dopiero zostaną zatwierdzane 

przez Zarząd Powiatu.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

Lorenowicz-Bień.  

Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma.  

 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia odcinka drogi 

kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania (druk  

nr 9/XXVII); 
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Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że uchwała 

dotyczy procedury pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej, poprzez 

wyłączenie z użytkowania dwóch działek w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze. Jest to 

wynik regulacji pasa drogowego drogi powiatowej nr 1399Z Moryń-Orzechów, w wyniku 

którego nastąpił podział działki wchodzącej częściowo w przebieg drogi powiatowej. 

Powstały dwie działki, które nie pokrywają się z tym przebiegiem a z uwagi  

na uwarunkowania terenowe dwie nowopowstałe działki i na zainteresowanie ze strony gminy 

i osoby prywatnej, po przeprowadzeniu procedury pozbawienia jej kategorii drogi 

powiatowej, zostaną zagospodarowane częściowo poprzez sprzedaż na rzecz osób 

prywatnych i przekazanie na rzecz gminy. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski uzupełnił, że w przypadku kiedy Rada Powiatu 

przyjmie ten projekt uchwały to w późniejszym czasie będzie nad tym jeszcze debatowała  

w celu wyrażenia zgody na przekazanie działki gminie Moryń oraz tej części przeznaczonej 

na sprzedaż.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma.  

Na posiedzenie przyszedł Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Krawczyk.  

 

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

finansowej gminie Widuchowa (druk nr 10/XXVII); 

 

Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Krawczyk przedstawił projekt 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

finansowej gminie Gryfino (druk nr 11/XXVII); 

 

Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Krawczyk przedstawił projekt 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Radny Rafał Mucha zwrócił się z prośbą o przemyślenie czy powiat powinien rozpocząć 

akcję profilaktyczną przeciwpożarową wśród mieszkańców powiatu dotyczącą konieczności 

badania sprawności instalacji elektrycznej i czyszczenia przewodów kominowych. 

Pismo znak: BRZ.0012.3.33.2017 

 

Posiedzenie opuścił Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Krawczyk.  

 

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

na 2017 rok (druk nr 12/XXVII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że najważniejsze zmiany w przedstawionym 

projekcie uchwały to zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach  

z podatku dochodowego od osób fizycznych o 5 466,00 zł oraz zmniejszenie kwoty subwencji 
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ogólnej na 2017 r. o 128 743,00 zł. Zmniejszenie dochodów zostanie sfinansowane wynikiem 

kasowym wykonania budżetu za 2016 rok. Również Minister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej poinformował, że zmniejszył wpływy dla powiatu z Funduszu Pracy o 83 500,00 

zł należne powiatowi, na pokrycie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy pełniących funkcję doradców klientów. W związku z ukończeniem realizacji 

inwestycji w zeszłym roku pn. „Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu 

gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki”  

do budżetu wpłynęło 331 968,00 zł z tytułu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji poniesionych kosztów  

w 2016 roku na zadanie. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów o 658 384,00 zł. Pomoc 

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w formie refundacji poniesionych kosztów w 2017 roku na zadania „Poprawa dostępności 

obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1404Z 

Trzcińsko-Zdrój-Białęgi” oraz „Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu 

gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - 

Warnice” wpłynie w 2018 roku. Jednocześnie projekt uchwały przewiduje wprowadzenie  

do budżetu powiatu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu przez ZSP nr 2  

w Gryfinie na kwotę 415 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Kreatywni na co 

dzień”. Zwiększa się o 4 000,00 zł plan dochodów z tytułu wsparcia finansowego dla 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie z budżetu gminy Moryń za pośrednictwem 

budżetu powiatu. Zwiększa się o 47 000,00 zł plan dochodów z tytułu odszkodowania  

od ubezpieczyciela za spalony pawilon przy ZSS w Gryfinie, jednocześnie przeznacza się 

środki w kwocie 15 000,00 zł na remont dachu oraz 32 000,00 zł na remont klatki schodowej 

w budynku przy ul. Łużyckiej 82. Zwiększa się o 10 000,00 zł plan wydatków na pomoc 

finansową dla gmin powiatu gryfińskiego, z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin 

poszkodowanych w pożarach. Zwiększa się o 10 000,00 zł plan wydatków w rozdziale 

ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. ZSP nr 2 w Gryfinie w związku z regulacją 

wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie 

planu wydatków jednostki o 40 000,00 zł. Kwota ujęta w projekcie uchwały finansowana 

będzie również z wyniku kasowego wykonania budżetu za 2016 rok. Ponadto projekt uchwały 

ujmuje przeniesienia po stronie dochodowej i wydatkowej pomiędzy poszczególnymi 

paragrafami. Po stronie dochodowej przesuwa się planowane dochody z tytułu różnych opłat, 

który to paragraf gromadził również wpływy z tytułu zaświadczeń, zezwoleń i duplikatów 

świadectw, a zmiana klasyfikacji budżetowej wyodrębnia te tytuły. Łączna kwota zmian 

między paragrafami ujęta w projekcie wynosi 30 000,00 zł. Również po stronie wydatkowej 

planuje się dokonać przesunięcia planowanych wydatków w obrębie kwoty przeznaczonej  

w budżecie na ochronę zabytków tj. 150 000,00 zł i w ramach tej kwoty planuje się 

wyodrębnić środki w wysokości 19 900,00 zł na dotację dla jednostek sektora finansów 

publicznych. Ma to związek z  prognozowaną kwotą przydzielenia dotacji na zabytki dla 

gminy Widuchowej. Reasumując planowane przychody zwiększa się o 604 125,00 zł z tytułu 

wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu z tytułu wyniku kasowego za 2016 rok. 

Planowany deficyt budżetu powiatu kształtuje się na poziomie 4 111 738,79 zł, który zostanie 

pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł  

i kwotą wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów  

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 111 738,79 zł. Do projektu uchwały załączone zostały 

odpowiednie załączniki.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na 

lata 2017-2039 (druk nr 13/XXVII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że uchwała dotycząca wieloletniej prognozy 

finansowej jest następstwem podjętych zmian w budżecie powiatu. Dodatkowo wprowadza 

się nowe zadania pn. „Kreatywni na co dzień”, „Przebudowa boiska sportowego na terenie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie” i „Przebudowa ulicy 1 Maja  

w Gryfinie”. Dostosowuje się wielkości liczbowe do projektowanej uchwały. Ponadto  

w przedsięwzięciu „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej” wyodrębnia się wydatek 

bieżący w 2018 roku – podatek od VAT, który będzie podlegał odliczeniu. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nowym wprowadzonym zadanie jest 

„Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie”, wykonywane w porozumieniu z gminą Gryfino. Jest 

to wspólny projekt z ulicą Sprzymierzonych, która została przekazana gminie Gryfino, 

dlatego iż powiat będzie robił ulicę 1 Maja w ramach RPO. Tak samo ulica Sprzymierzonych 

będzie robiona przez gminę Gryfino w ramach SOMU. Te dwa zadania muszą być ze sobą 

wspólnie wykonane w celu osiągnięcia efektu, którym jest to że obie ulice stanowią dojazd  

do międzynarodowej sieci kolejowej. Powiat zawarł porozumienie z gminą Gryfino, stąd 

musiało się znaleźć to zadanie jako przyszłe zadanie. Wspólne procedury do przetargu są  

przygotowywane. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 

- brak. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.40. 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Komisji 

 

 

 Andrzej Szelążek 


