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PROTOKÓŁ NR 46/18 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 27.03.2018 r. 
  
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 13.45 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu wzięło udział 3 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) i Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa. Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek. 
Głównym tematem posiedzenia była analiza materiałów sesyjnych na XXXVIII sesję Radę 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 46 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 45/18 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozszerzenia składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej (druk nr 3a/XXXVIII); 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt  

(2 za; 0 przeciw; 1 wstrz. się). 
 
Na posiedzenie przyszła Sekretarz Powiatu - Barbara Rawecka. 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego - Lucyna Zawierucha. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia bankomatu w budynku przy  
ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie (druk nr 4/XXXVIII); 
 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy najmu z dnia 01 października 2013 r., użytkuje 
pomieszczenie bankomatu, znajdujące się na parterze w budynku przy ul. 11 Listopada 16d  
w Gryfinie. Niniejsza umowa najmu została zawarta na czas określony do 5 lat, od dnia  
01 października 2013 r. do dnia 30 września 2018 r. Z uwagi na to, że Bank PKO BP S.A. 
wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu na kolejny 5 letni okres, został 
przygotowany w/w projekt uchwały. Wynegocjowana stawka wynosi 50 zł za metr 
kwadratowy na miesiąc. Z rozpoznania stawek najmu pod bankomaty w całej Polsce to było 
od 30 zł do ponad 70 zł za metr. Są to negocjacje sprzed 10 lat. 
 
Radny Rafał Mucha zapytał, czy przedstawiona informacja odnośnie stawek jest sprzed 10 
lat. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że stawka była waloryzowana. 
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Radny Rafał Mucha zapytał, czy była w międzyczasie weryfikacja.  
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odpowiedziała, że nie było już w tym czasie weryfikacji jak to wygląda  
w innych miastach, ale zostanie zweryfikowane przed podpisaniem umowy. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt  
(2 za; 0 przeciw; 1 wstrz. się). 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
Na posiedzenie przyszła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
- Bożena Stawiarska. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowego 
programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2018-2020” 
(druk nr 5/XXXVIII); 

 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
powiedziała, że na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja  
3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających 
między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Przyjęty Uchwałą  
Nr IV/33/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. Powiatowy program 
rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim obejmował lata 2015-2017. Aby zapewnić 
ciągłość realizacji zadania wspierania i rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim, 
konieczne jest przyjęcie programu na kolejne lata. 
 
Radny Rafał Mucha poprosił o podsumowanie okresu po likwidacji Domu Dziecka  
w Binowie i ocenę, czy są to zmiany na lepsze czy na gorsze. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że dzieci wcześniej miały problem  
z zachowaniem w większym środowisku. Mają bliżej do szkoły i dzięki temu łatwiejszy jest 
kontakt wychowawców z nauczycielami. Jest większa dyscyplina w zachowaniu. Był taki 
moment po przywiezieniu dzieci z Binowa, chwilowo na czas remontu przebywały  
w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Po półrocznym zamieszkiwaniu 
pomieszczenia internatu i sprzęty były zniszczone i nadawały się jedynie do remontu  
lub kasacji. Dzieci mają blisko szkołę,  nie kończą edukacji na gimnazjum i kontynuują naukę 
w szkołach ponadgimnazjalnych. Należy dodać, że na początku ich pobytu w Chojnie 
kradzieże, czy włamania były na porządku dziennym i właściwie jedynie dobra wola 
niektórych mieszkańców Chojny spowodowała, że nie było co chwilę zawiadomień  
na policję. Zdarzyło się pobicie wychowawcy oraz policjantki podczas interwencji. Teraz już 
tego nie ma. Część dzieci pochodzi z rodzin patologicznych, o trudnych charakterach.  
Z pewnością dużo pracy potrzeba, żeby dzieci mogły wyzbyć się wielu takich złych 
zachowań. 
 
Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Radny Rafał Mucha powiedział, że zmienia się podejście do domów dziecka i do ilości 
dzieci przebywających w placówkach, w grupach. 
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p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
powiedziała, że założenie ustawy z 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, która zaczęła obowiązywać od 2012 roku jest takie, żeby umieścić dzieci w pieczy 
zastępczej rodzinnej bądź też ostatecznie w pieczy instytucjonalnej na krótki okres. W tym 
okresie rodzice powinni intensywnie pracować z asystentem rodziny i koordynatorem, żeby to 
dziecko wróciło do biologicznej rodziny. Niestety realia są inne, bo często zdarza się że jak 
już dziecko trafi do pieczy zastępczej rodzinnej spokrewnionej czy zawodowej to jeżeli  
w krótkim czasie rodzice nie podejmą działań o odzyskanie dziecka to później już nie 
podejmują wcale tych starań. Rodzice potrafią całkowicie urwać kontakt z dzieckiem. 
 
Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski powiedział, że z pewnością widać zmiany w skali 
powiatu. Po pierwsze w tym okresie domy dziecka przeszły standaryzację, czyli przejście do 
grup 30 osobowych. Zaczęła działać opieka rodzin głównie spokrewnionych aczkolwiek to na 
ile jest to efektywne i z korzyścią dla danego dziecka to już powinni wypowiedzieć się 
socjologowie. Czy tutaj większym motywem są pieniądze za sprawowanie opieki nad 
dzieckiem czy dobro dziecka? Na swoich posiedzeniach Zarząd zajmował się tematem  
i zastanawiał czy PCPR jest w stanie samo stworzyć strategię funkcjonowania domów 
dziecka pod drugą standaryzację, czyli przejścia pod grupy 14 osobowe. Oczywiście  
z pewnymi wytycznymi, bo nawet jak jest piecza instytucjonalna dzieci powinny być jak 
najbliżej domów rodzinnych. W powiecie w placówce w Trzcińsku-Zdroju umieszczone są 
akurat dzieci dość daleko od swoich domów. Jak spojrzymy właśnie na tę placówkę  
to jest to świadczenie usług dla innych powiatów, ponieważ w 100% dzieci pochodzą właśnie 
z innych powiatów. Stąd powiat gotowy jest wobec tej strategii do tego, że praktycznie ani 
bazowo ani kadrowo nie ma problemów żeby stworzyć grupy 14 osobowe. Oprócz tego jest 
program usamodzielniania się, co czasami trwa dość długo, przygotowane są mieszkania. 
Akurat w dziedzinie wprowadzania dzieci „do życia” to powiat jest przygotowany,  
ale czasami nie ma partnera do działania. Partnerstwo powinno polegać na tym, że to gminy 
mają obowiązek budowania mieszkań komunalnych i socjalnych. Dzieciom z domu dziecka 
przysługuje priorytet w uzyskiwaniu takich mieszkań. Jeszcze nigdy się nie spotkał z tym, 
żeby takie dziecko miało zaproponowane mieszkanie przez gminę. To raczej powiat pomaga 
na terenie Chojny i Gryfina poprzez mieszkania chronione. Wracając do tego, co się dzieje  
w Trzcińsku-Zdroju i dochodzeniu do standaryzacji w odpowiednim czasie, należy wcześniej 
przypomnieć poszczególnym powiatom o odbiorze umieszczonych u nas dzieci pochodzących 
z terenu ich powiatu. 
 
Radny Rafał Mucha powiedział, że kierunek co do zasady jest taki, że rola domów dziecka 
ma być powoli ograniczana na rzecz rodzin zastępczych. Wydaje się że ten proces się 
zatrzymał, postępu działań nie widać w sprawozdaniach. 
 
Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski odpowiedział, że myśli iż to jest właśnie to o czym 
już powiedziała pani dyrektor. Jest to zapisane w ustawach, lecz niestety nie oddaje tego co 
się dzieje w rzeczywistości. Niestety formy instytucjonalne nie tak rozbudowane jak kiedyś, 
ale będą funkcjonowały, gdyż jest to jedyne miejsce, gdzie dziecko może wrócić. Zdarza się 
że jakaś rodzina przyjmuje dziecko a potem porzuca. Na pewno dobrym sposobem jest 
zmniejszanie ilości dzieci w grupach. 
 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
powiedziała, że na pewno pozostaną placówki opiekuńcze. 
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Radny Tadeusz Ruchniak powiedział, że szczególną rolę w tym wszystkim mają ośrodki 
szczebla gminnego, a instytucje z pewnością są potrzebne. 
 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
uzupełniła, że każdy sygnał jaki zostanie zgłoszony do PCPR w żaden sposób nie jest 
lekceważony. Na każde zgłoszenie czy to w formie anonimowego donosu, oficjalnego pisma 
PCPR reaguje interwencją. Mają podpisane umowy z psychologami, którzy jeżdżą nawet na 
nocne interwencje. PCPR również współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
organizując szkolenia zarówno dla koordynatorów, jak i dla rodzin zastępczych oraz dzieci. 
 
Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski dodał, że jest pomoc psychologiczna, natomiast 
ciężko namówić do skorzystania z pomocy i wizyty u psychiatry. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Na posiedzenie przyszedł radny Mariusz Adamski (3+1=4). 
 

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 2018 r. (druk nr 6/XXXVIII); 

 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
powiedziała, że propozycja wprowadzenia zasad dotyczących udzielania dofinansowania  
ze środków PFRON do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych w 2018 r. wynika z utrzymującej się od kilku lat tendencji wzrostu 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania dofinansowania, nieadekwatnej  
do wysokości środków PFRON będących do dyspozycji Powiatu Gryfińskiego. W związku  
z powyższym w roku 2018 proponuje się zasady udzielania dofinansowania  
ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  
w 2018 r., stanowiące załącznik do projektu uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań, na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 r. (druk nr 7/XXXVIII);  

 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
powiedziała, że do zadań powiatu należy dofinansowywanie ze środków PFRON zadań  
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Wysokość środków PFRON przypadających  
dla Powiatu Gryfińskiego według algorytmu na realizację zadań w 2018 r. stanowi kwota 
1.746.772,00 zł, w tym: na zobowiązania dotyczące działania warsztatów terapii zajęciowej, 
1.039.740,00 zł. Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych 
wniosków w roku bieżącym wnioskuje się o podjęcie uchwały i podział środków 
finansowych, jak w załączniku do projektu uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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Posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Bożena Stawiarska 
Na posiedzenie przyszła Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Monika 
Baczyńska-Padjasek. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji  
z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 8/XXXVIII); 

 
Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Monika Baczyńska-
Padjasek powiedziała, że do powiatu wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytkach. Zarząd Powiatu  
w Gryfinie zatwierdził listę zadań do dofinansowania stosownie do środków finansowych 
zabezpieczonych w budżecie na 2018 rok w wysokości 100 000 zł, dla sześciu podmiotów: 
Parafia pw. Św. Antoniego w Brwicach na z usunięcie awarii uszkodzonego dachu  
na kościele w wysokości 19 500,00 zł; Parafia pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy na wymianę 
drzwi bocznych do kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w m. Dołgie w wysokości  
7 500,00 zł; Parafia pw. MB Wspomożenia Wiernych w Baniach na remont wieży kościoła  
w wysokości 12 500,00 zł; Parafia pw. MB Królowej Pokoju w Siekierkach na remont 
elewacji kościoła filialnego w Starej Rudnicy w wysokości 10 500,00 zł; Gmina Mieszkowice 
na renowację murów z XIII w. przy ul. Granicznej w Mieszkowicach w wysokości 20 000,00 
zł; Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Troszynie na remont więźby dachowej kościoła  
w wysokości 30 000,00 zł.  
 
Radny Tadeusz Ruchniak powiedział, że kwota 100 000,00 zł na zadania konserwatorskie, 
restauratorskie zabytków głównie sakralnych jest zbyt mała, wręcz symboliczna. Czy 
zaplanowane środki powinny być prawie całkowicie przeznaczane jedynie na obiekty 
sakralne? Gminy nie udźwigną ciężaru utrzymania w należytym stanie czy zabezpieczenia 
obiektów sakralnych położonych na ich terenach. Są to zbyt wysokie koszty. 
 
Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski odpowiedział, że środki w wysokości 100 000,00 
zł pochodzą z takiej możliwości ułożenia budżetu i zaproponowania Radzie Powiatu, które to 
środki Rada przyjęła w ramach budżetu powiatu na 2018 r. Zgadza się z tym, że wszyscy 
powinni dbać o zabytki, a właśnie tych sakralnych jest najwięcej. Na każdego po kolei 
proboszcza, burmistrza, wójta, starostę nałożony jest obowiązek z jednej strony pomagać,  
a z drugiej strony żeby realizować swoje zadania. Powiatowe środki 100 000,00 zł wynikają  
z możliwości budżetu powiatu i również z nałożonych obowiązków. Powiat sam posiada  
mury obronne w utrzymaniu, których nie pomaga żadna gmina. Mury wymagają remontu  
na długości działki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. Na to 
zadanie zostały również założone środki w wysokości 100 000,00 zł. Wójtowie, 
burmistrzowie, księża mogą również sięgać po środki z innych źródeł. Powiat złożył wniosek 
na dofinansowanie zadania do Ministerstwa Kultury i do Urzędu Marszałkowskiego. Z kolei 
na remont murów obronnych w Moryniu gmina złożyła wniosek na dofinansowanie, pewnie 
przy udziale powiatu. Powiat pomaga ale sam ma konieczne wydatki na powyższe remonty. 
Ponadto gminy mają także obowiązek ustawowy stworzenia i określenia zasad przyznawania 
takich środków, co otworzyłoby drogę dla powiatu na pozyskanie na ten cel środków. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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Posiedzenie opuściła Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Monika 
Baczyńska-Padjasek. 
Na posiedzenie przyszedł Wicestarosta Gryfińskie Jerzy Miler. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2018 rok (druk nr 9/XXXVIII); 

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały wnosi o zwiększenie  
dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku ustalenia w budżecie 
państwa już ostatecznych kwot subwencji dla jst. Subwencja ogólna ostatecznie zwiększyła 
się o 1 239 103,00 zł. W związku z tym, że Minister Finansów podał w wytycznych  
do opracowania projektów, iż od 1 kwietnia br. będzie podwyżka wynagrodzeń nauczycieli  
o 5%, stąd propozycja rozstrzygnięcia po stronie wydatków tej kwoty jest następująca 
577 248,33 zł przeznacza się bezpośrednio na zwiększenie planowanej dotacji dla Domu 
Wczasów Dziecięcych w Moryniu, dlatego że taka wysokość wynika z rozliczenia subwencji. 
Pozostałą kwotę około 700 000 zł planuje się na przeznaczenie m.in. na pokrycie skutków 
podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia br. Kolejne zmiany dotyczą wniosku Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie na zwiększenie planu dochodów i wydatków 
budżetu o kwotę 5 525,16 zł w związku z otrzymaniem od Towarzystwa Ubezpieczeniowego 
STU ERGO Hestia S.A. odszkodowania za powstałe szkody, do których doszło na skutek 
obfitego opadu deszczu. W związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu  
o kwotę 23 360,00 zł  z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjnego „Krąży, krąży 
złoty pieniądz” finansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Zwiększa się plan 
dochodów i wydatków budżetu o kwotę 43 410,00 zł w związku z realizacją przez szkołę 
projektu „Kreatywni na co dzień”, z tytułu zryczałtowanych kosztów pośrednich związanych 
z obsługą projektu. Zwiększa się również plan dochodów i wydatków o kwotę  
10 000,00 zł w związku z wnoszeniem opłat za korzystanie z mediów przez wykonawcę robót 
budowlanych Zakładu Aktywności Zawodowej. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zwiększa się plan dochodów  
i wydatków  o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wsparcia finansowego dla Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie z budżetu Gminy Moryń za pośrednictwem budżetu powiatu. 
Zgodnie z wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie 
zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 400,00 zł z tytułu realizacji projektów  
„Z rowerem za pan brat”, „Zajęcia fotograficzne” oraz  „Warsztaty Wielkanocne” w ramach 
wsparcia finansowego udzielonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 
Pomerania ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Do projektu uchwały 
dołączono wymagane załączniki. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2018-2039 (druk nr 10/XXXVIII); 
 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedstawione zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej dotyczą zmian wynikających ze zmian w projekcie uchwały w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2018 r., jak również urealnienia wielkości liczbowych 
wykazanych w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego  
w latach 2018-2022”. Wszystkie zmiany szczegółowo zostały opisane w uzasadnieniu. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Ad.4 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  
 
- brak, 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.45. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Andrzej Szelążek 
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