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PROTOKÓŁ NR 47/18 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 24.04.2018 r. 
  
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu wzięło udział 4 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) i Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Skarbnik Powiatu Janina Niwa oraz dyrektor 
PCPR. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący 
komisji Andrzej Szelążek. Głównym tematem posiedzenia była analiza materiałów sesyjnych 
na XXXIX sesję Radę Powiatu w Gryfinie. 
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie nr XXXVIII/250/2018 z dnia 29 marca 2018 r. 
w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, w skład Komisji Rewizyjnej 
została powołana radna Aleksandra Zielińska. Komisja liczy czterech członków. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 47 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 46/18 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 1 wstrz. się). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przyszła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
– Bożena Stawiarska. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2017 
(druk nr 2/XXXIX);  

 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
poinformowała, że na sesji Rady Powiatu przedstawi prezentację multimedialną  
dot. sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 
2017. 
 
Radny Rafał Mucha powiedział, że co roku zadawane jest pytanie ile brakuje środków  
i co roku radni otrzymują wykaz finansowych potrzeb, przy czym wykaz na pewno zakłada 
możliwości budżetowe. Gdyby jednak można było wyrazić potrzeby PCPR bez ograniczeń? 
Czy dyrektor dysponuje szacunkiem, który pozwoliłby na określenie wartości potrzeb w skali 
powiatu? 
 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
odpowiedziała, że środków wystarcza na realizowanie powierzonych zadań. Jeżeli pojawiają 
się jakieś nowe zadania wynikające z przepisów to wówczas składa wniosek na Zarząd  
z prośbą o środki na ten cel. Co roku do Powiatu Gryfińskiego wpływa określona kwota 
środków przyznana przez PFRON na dofinansowanie poszczególnych zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Następnie Powiatowa 
Społeczna Rada wraz z pracownikami PCPR dokonuje podziału przyznanych środków 
finansowych na poszczególne zadania zgodnie z potrzebami czyli z wpływającymi 
wnioskami. Kwota dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych nigdy nie 
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pokrywa w 100% kosztu realizacji zadania i osoby które złożyły wnioski muszą resztę 
środków zapewnić we własnym zakresie. Z kolei letni wypoczynek dla dzieci z pieczy 
zastępczej są to środki z zadań na pieczę zastępczą. Podziału środków dokonuje się na 
podstawie rozeznania wśród rodzin zastępczych. Jest to dofinansowanie nie pokrywające w 
100% kosztów wyjazdu, ale stanowi wsparcie dla rodzin. 
 
Radny Rafał Mucha zapytał, czy są zinwentaryzowane potrzeby, oczywiście te uzasadnione, 
na terenie powiatu. Jakie one są? Czy jest taka wiedza co, ile i na jaką wartość trzeba byłoby 
zakupić? 
 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
odpowiedziała, że jest taka wiedza na temat potrzeb. Samych wniosków na turnusy 
rehabilitacyjne jest złożonych około 160, przydzielonych na ten cel jest 90 000 zł, co powinno 
pokryć wyjazd około 57 zainteresowanych rodzin. Środki PRON nie zabezpieczają 
wszystkich potrzeb. W przypadku „ortopedyków” jest bardzo duże zapotrzebowanie, 
złożonych jest około 1000 wniosków rocznie. 
 
Radny Rafał Mucha zapytał, w jakim stopniu zaspakajane są bieżące potrzeby na ten cel. 
 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
odpowiedziała, że w różnych zadaniach, gdzie wykazywane jest duże zapotrzebowanie 
przekazywane są wyższe środki. W większości wnioski są realizowane. Wnioski na 
„ortopedyki” spływają do PCPR na bieżąco, gdzie rozpatrywane są do końca roku. Środki 
PFRON wykorzystywane są co do złotówki. Środki przesuwane są między zadaniami, gdzie 
coś pozostało niewykorzystane przesuwane jest tam, gdzie jest większe zapotrzebowanie. 
Wnioski o dofinansowanie składane są na bieżąco i tak naprawdę ciężko jest oszacować  
ile środków brakuje na pełną ich realizację. 
 
Radny Rafał Mucha zapytał, czy dużo jest odmownych decyzji na składane wnioski. 
 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
odpowiedziała, że jeżeli chodzi o dofinansowanie „ortopedyków” to odmawiane jest osobom, 
które nie spełniają wymogów formalnych, a przy niewystarczających środkach przesuwane są 
do realizacji na kolejny rok. 
 
Radny Rafał Mucha ponownie zapytał, ile środków brakuje PCPR do zaspokojenie 
wszystkich potrzeb. 
 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
odpowiedziała, że jest to trudne do oszacowania. 
 
Radny Rafał Mucha zapytał, a jak to wygląda z dofinansowaniem platform, podjazdów dla 
niepełnosprawnych. 
 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
odpowiedziała, że tutaj jest łatwiej już oszacować, ponieważ zainteresowani wcześniej się 
zgłaszają i wtedy można zaplanować sobie środki na kolejny rok. 
 
Radny Rafał Mucha zapytał, czy wszyscy zgłaszający wniosek na takie dofinansowanie 
otrzymują je. 
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p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
odpowiedziała, że tak, starają się na bieżąco zaspakajać potrzeby. Jednak są pewne 
ograniczenia w korzystaniu z dofinansowań. Jeżeli ktoś jednego roku skorzysta  
z dofinansowania na przykład do remontu łazienki (bariera architektoniczna) to nie może w 
tym samym roku już skorzystać z tego samego dofinansowania na przykład na podjazd. Ale 
może on złożyć wniosek na kolejny rok. 
 
Radny Rafał Mucha powiedział, że jest to limitowane ze względu na ograniczone środki. 
Jednak zdarza się że ktoś staje się niepełnosprawnych z dnia na dzień w wyniku wypadku. 
Wówczas trzeba dostosować mieszkanie do codziennego użytkowania. Wówczas taka osoba 
niepełnosprawna, o ile nie ma pomocy od osób trzecich np. w transporcie, staje się odcięta  
od możliwości funkcjonowania w życiu codziennym. Ile to dotyczy osób, na jaką jest to skalę 
i o jakie brakujące chodzi pieniądze? 
 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
odpowiedziała, że na to ma wpływ wiele czynników. Środki PFRON jest to określona pula 
pieniędzy wyliczona według algorytmu na każdy powiat w Polsce. I jest to uzależnione  
od liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Pula środków  
z pewnością nie jest wystarczająca. W pierwszej kolejności przy podziale środków brane jest 
pod uwagę zabezpieczenie środków na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej. Z pozostałych 
środków przy udziale Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, po analizie 
złożonych wniosków następuje propozycja ich podziału. 
 
Radny Rafał Mucha zapytał, to ile brakuje. 
 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
odpowiedziała, że z pewnością jeszcze raz takie środki jakie są przydzielone przez PFRON, 
lecz jest to jedynie marzenie. Z roku na rok przybywa potrzeb, ale i przybywa ilość osób 
niepełnosprawnych. PCPR stara się rozpatrywać składane wnioski w sposób rzetelny i stara 
się pomóc oraz zaspokoić potrzeby mieszkańców.  
 
Posiedzenie opuścił radny Rafał Mucha (4-1=3). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2017 (druk nr 3/XXXIX);  

 
p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  
w Powiecie Gryfińskim za rok 2017. 
 
Na posiedzenie wrócił radny Rafał Mucha (3+1=4). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
– Bożena Stawiarska. 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2018 rok (druk nr 4/XXXIX);  
 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały ujmuje następujące 
zmiany: zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 80115 – Technikum o 70 000,00 zł i rozdziale 
80130 – Szkoły zawodowe o 30 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych 
wydatków w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o 100 000,00 zł z tytułu zakupu 
energii elektrycznej. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu  w dziale 
801-Oświata i wychowanie o 33 308,29 zł z tytułu płatności koordynatora KONYA II Men 
Turcja w ramach projektu „Struggle Against Violent Extremism”. Jednocześnie, zmniejsza się 
o 33 308,29 zł plan wydatków projektu z tytułu zaangażowania środków własnych powiatu 
oraz z tytułu obniżenia dofinansowania kontraktu zawartego pomiędzy koordynatorem  
i partnerem projektu (projekt SAVE) o 10 890,78 zł. Również w tym rozdziale – na wniosek 
Dyrektora ZSP w Chojnie zwiększa się plan wydatków na realizację projektu „Europejska 
jakość w kształceniu zawodowym” o 31 228,73 zł, w związku ze zwrotem środków 
niewydatkowanych na zadania objęte harmonogramem tego projektu w 2017 r. Na wniosek 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85333-
Powiatowe urzędy pracy o 22 003,19 zł, z tytułu opłat za wniosek o wydanie zezwolenia na 
pracę sezonową oraz rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemca 
Stosownie do informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmniejsza się 
planowane dochody o 89 600,00 zł z tytułu środków Funduszu Pracy przeznaczonych  
na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne pracowników PUP. Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395-
Pozostała działalność zwiększą  się planowane wydatki o 70 688,17 zł na realizację projektu 
„Kreatywni na co dzień” w związku z ich niewydatkowaniem w roku ubiegłym na zadania 
objęte harmonogramem projektu. Na wnioski Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85395-Pozostała 
działalność o 48 975,86 zł z tytułu zryczałtowanych kosztów pośrednich związanych  
z obsługą projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ulicy 
Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”. W rozdziale tym, zmniejsza się 
o 730 126,54 zł plan dochodów budżetu z tytułu dofinansowania środkami UE projektu  
w związku z jego zawyżeniem (na etapie planowania liczono w sposób procentowy  
od planowanych wydatków; jest plan dochodów 3 158 101,90 zł zamiast 2 427 975,36 zł). 
Planowane dofinansowanie (bieżące i majątkowe) projektu ze środków RPO w latach 2017 – 
2018 wynosi ogółem 4 363 622,51 zł, w tym zaliczka w 2017 r. – 1 935 647,14 zł i w 2018 r. 
– 2 427 975,36 zł. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu w rozdziale 85403-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o 11 330,27 zł z tytułu otrzymanej dotacji 
(refundacji) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie  
pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie”, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę środków własnych na to zadanie. Planowany deficyt 
budżetu powiatu zwiększy się o 680 000,00 zł i wyniesie 8 502 295,96 zł, który planuje się 
finansować kredytem bankowym w wysokości 5 000 000,00 zł oraz osiągniętymi wolnymi 
środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu 
wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów pożyczek z lat 
ubiegłych w wysokości 3 502 295,96 zł. Do projektu uchwały dołączono wymagane 
załączniki. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2018-2039 (druk nr 5/XXXIX);  

 
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. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Ad.4 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  
 
Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli zaplanowanych  
do realizacji w 2018 roku. 
 
W związku z Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie nr XXXVIII/250/2018 z dnia 29 marca  
2018 r. w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, do składu komisji 
została powołana radna Aleksandra Zielińska, Przewodniczący Komisji Andrzej Szelążek 
dokonał zmiany w składzie zespołu kontrolnego: 
- Zespół Kontrolny w składzie: 
1. Przewodniczący Zespołu Aleksandra Zielińska, 
2. Członek Zespołu Tadeusz Ruchniak, 
3. Członek Zespołu Rafał Mucha, 
do przeprowadzenia kontroli Wydziału Zarządzania Drogami dotyczącej bieżącego nadzoru  
i remontów dróg powiatowych w 2017 r. 
 

Termin kontroli nie został ustalony. 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.00. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Andrzej Szelążek 
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