
PROTOKÓŁ NR 9/15
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:00 i trwało do 13:40 w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Gryfinie  przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji
(lista obecności - zał. nr 1), przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski, Naczelnik Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha, Dy-
rektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – Nowic-
ka. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji
Arkadiusz Augustyniak. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów
uchwał na IX sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz wypracowanie propozycji wniosków do
projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 r.

Ad. 2 
Porządek obrad 9 posiedzenia Komisji  Spraw Społecznych został  przedstawiony,  stanowi  
zał. nr 2. 

Ad. 3 
Protokół  nr  8/15  posiedzenia  Komisji  Spraw Społecznych  z  dnia  15  lipca  2015 r.  został
przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwała na IX sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył radny Marek Brzeziński.

I. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2015/2016 placówek oświatowych

z terenu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/IX);

- brak pytań;

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej (druk nr
4/IX);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

III. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  
na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu  pomieszczenia  w  budynku  przy  
ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieru-
chomości (druk nr 5/IX);

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna
Zawierucha powiedziała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie na okres
3 lat kolejnej umowy najmu pomieszczenia na parterze o powierzchni użytkowej 21,61 m2 
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z  przeznaczeniem  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  –  usługi  finansowe –  punkt
kasowy oraz działalność ubezpieczeniową. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

W tym momencie posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha.

IV. Projekt  uchwały Rady Powiatu  w Gryfinie  w sprawie zmiany uchwały  Rady
Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia
zadań  i  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  przyznanych  Powiatowi  Gryfińskiemu  na  2015  r.  (druk  
nr 6/IX);

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – Nowicka.

Radna Anna Ciszkiewicz  zapytała, czy kwota 9 200,00 zł jest przeznaczona na remont dla
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska –
Nowicka odpowiedziała, że kwota jest przeznaczona na bieżącą działalność Warsztatów.

Członek  Zarządu  Tomasz  Siergiej dodał,  że  te  środki  nie  mogą  zostać  wydane  
 na inwestycje. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Marianna Kołodziejska – Nowicka.

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2015 rok (druk nr 7/IX);

Członek Zarządu Tomasz Siergiej powiedział,  że została  przedłożona II  wersja projektu
uchwały. Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych
zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Restauracja hi-
storycznego obiektu zabytkowego - Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”, przy jed-
noczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi po-
wiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Gogolice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Antonowice”.

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Powiatu Izabela Świderek.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

VI. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zmiany  uchwały  
nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  Powiatu  Gryfińskiego  
na lata 2015-2039 (druk nr 8/IX);
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Skarbnik  Powiatu  Izabela  Świderek  powiedziała,  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa
wszczęła postępowanie nadzorcze w stosunku do uchwał Rady Powiatu. Jedną z nich była
uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w/s zmiany
uchwały Nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w/s uchwalenia
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039, natomiast
drugą  -  uchwała  Nr  VIII/59/2015  Rady Powiatu  w Gryfinie  z  dnia  25  czerwca  2015 r.  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok. W przypadku WPF Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej podjęło uchwałę stwierdzającą nieważność całości uchwały, natomiast
jeżeli  chodzi  o  uchwałę  dot.  zmiany budżetu  otrzymano  w dniu dzisiejszym informację,  
że  została  w  części  unieważniona.  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  tym  zakresie
wyznaczyła  dane  do  budżetu.  Od  2011  r.  konstrukcja  przychodów  powiatu  opiera  
się na dwóch źródłach, są nimi wolne środki i nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego, które 
to kwoty wpisywane są w załącznik do uchwały budżetowej dokładnie w takich pozycjach,  
o jakich mówi. Nadwyżka budżetu jest eksponowana, jako indywidualna pozycja z własną
kwotą  oraz  wolne  środki  stanowią  wolną  kwotę  wyodrębnioną  w  budżecie.  W 2015  r.
Regionalna  Izba  Obrachunkowa na  jakiejś  podstawie  doszła  do  wniosku,  że  powiat  jako
jednostka samorządu terytorialnego nie ma nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i nakazała
obie  kwoty  zsumować,  a  następnie  wpisać  w  jedną  pozycję.  Obecnie  wolne  środki,  
jako  nadwyżka  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu  powiatu  wynosi  
1 967 533,59 zł. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków poli-
tyki  budżetowej  do  opracowania  budżetu  Powiatu  Gryfińskiego  na  2016  rok
(druk nr 9/IX);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

VIII. Sprawozdanie  z  dokonanych  umorzeń  wierzytelności  oraz  ulg  za  okres  
od początku roku do dnia 30.06.2015 r. (druk nr 10/IX);

Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem.

Ad.5 Propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 r.

Wniosek  nr  BRZ.0012.4.9.2015.MR  przewodniczącego  Arkadiusza  Augustyniaka  
do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok:
- prośba o wykonanie remontu drogi Steklno-Babinek ze względu na zły stan nawierzchni  
i problemy z wymijaniem się pojazdów.

Ad. 6  Sprawy różne, informacje i wnioski.

Wniosek nr BRZ.0012.4.9.2015.MR Komisji Spraw Społecznych:
 -  prośba o przygotowanie informacji dotyczącej stanu zaawansowania prac remontowych  
i  planów inwestycyjnych  na  drogach  powiatowych  z  podziałem na  poszczególne  gminy  
oraz zorganizowanie spotkania w powyższym temacie.
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Przewodniczący  Rady  Roman  Michalski  powiedział,  że  dobrym  pomysłem  byłoby
zwołanie  wspólnego  posiedzenia  komisji  stałych,  których  przedmiotem  byłaby  sprawa  
dot.  realizacji  zadań  na  drogach  powiatowych  oraz  sytuacja  oświaty  w powiecie  w tym,
zdawalności przez uczniów matur i tego, co można byłoby zrobić, aby ona rosła. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.40

Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła:

Magdalena Romankiewicz

Przewodniczący Komisji

Arkadiusz Augustyniak
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