
PROTOKÓŁ NR 12/15
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:00 i trwało do 13:30 w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go  w  Gryfinie   przy  ul.  Sprzymierzonych  4.  W  posiedzeniu  udział  wzięło  
3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarb-
nik  Powiatu  Izabela  Świderek,  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w Gryfinie  Marianna  Kołodziejska  –  Nowicka.  Posiedzenie  otworzył,  stwierdził  quorum  
i obrady poprowadził  przewodniczący komisji  Arkadiusz Augustyniak.  Głównym tematem
posiedzenia  była  analiza  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  XIII  sesję  Rady  Powiatu  
w Gryfinie oraz wypracowanie propozycji do planu pracy komisji na 2016 r.

Ad. 2 
Porządek obrad 12. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, stanowi 
zał. nr 2. 

Ad. 3 

Protokół nr 11/15 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 24 listopada 2015 r. został
przyjęty jednogłośnie. 

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

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Komisji
Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej (druk 
nr 2/XIII);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

II. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie     zmiany  uchwały  
nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie usta-
lenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XIII);

Sekretarz  powiatu  Barbara  Rawecka  powiedziała,  że zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie
powiatowym, dieta radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności
kwoty  bazowej  określonej  w  ustawie  budżetowej  dla  osób  zajmujących  kierownicze
stanowiska  państwowe.  W  powiatach  od  60  tys.  do  120  tys.  mieszkańców  radnemu
przysługuje  85%  maksymalnej  wysokości  diety.  Na  podstawie  Rozporządzenia  Rady
Ministrów z dnia 11 września 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r. wzrośnie i
będzie  wynosiło  1850,00  zł.  W  związku  z  powyższym  zachodzi  konieczność  podjęcia
przedmiotowej  uchwały  w  celu  dostosowania  wysokości  diet  do  zapisów  ww.  aktów
prawnych. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.
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III. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  
na  oddanie  w  najem  w trybie  bezprzetargowym na  czas  oznaczony  dłuższy  
niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położo-
nych  w  obrębie  ewidencyjnym  3  m.  Moryń,  gmina  Moryń  (druk  
nr 4/XIII);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady Po-
wiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia za-
dań i  podziału  środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób Niepełno-
sprawnych  przyznanych  Powiatowi  Gryfińskiemu  na  2015  r.  (druk  
nr 5/XIII);

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

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

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

V. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  szczegółowych  zasad  
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pienięż-
nych,  mających  charakter  cywilnoprawny,  przypadających  Powiatowi  
lub  jego  jednostkom  organizacyjnym  oraz  wskazania  organu  uprawnionego
(druk nr 6/XIII);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

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

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że do drugiej wersji projektu uchwały zo-
stała dodatkowo wprowadzona zmiana polegająca na zabezpieczeniu i przesunięciu środków
w kwocie 6 157,28 zł, które stanowią subwencję nienależnie pobraną. W wyniku przeprowa-
dzonej  kontroli  przez  Urząd  Kontroli  Skarbowej  zostało  wskazane,  iż  w  roku  
2013 została do ustalenia subwencji oświatowej jedna osoba więcej, niż powinna – osoba  
z określonym stopniem niepełnosprawności, która w chwili, w której były sporządzane doku-
menty do naliczania subwencji oświatowej nie miała aktualnego orzeczenia o stopniu niepeł-
nosprawności. Orzeczenie zostało dostarczone przez rodziców w terminie późniejszym, dziec-
ko  kontynuuje  naukę  w  jednostce  i  wcześniej  również  kontynuowało.  Zgodnie  
z przepisami osoba została wykazana nieprawidłowo, z tego tytułu została naliczona kwota
subwencji za tę osobę, kwota 6 900,00 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa. Skarbnik do-
dała, że przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są w tym zakresie
nieubłagane. Generalnie zmiany dokonane w budżecie mają charakter „czyszczący”. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.
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VII. 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/XIII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

Ad. 5 Wypracowanie propozycji do planu pracy na 2016 r.

Przewodniczący  Arkadiusz  Augustyniak  zaproponował,  aby  w  planie  pracy  na  2016  r.
zostały ujęte tematy, którymi Komisja nie zajęła się w roku bieżącym. Ponadto zaproponował
dodanie punktu - wizyta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej.

Ad. 6  Sprawy różne, informacje i wnioski.

Przewodniczący  Arkadiusz  Augustyniak  zapytał  czy  w  budżecie  na  2015  r.  były
zaplanowane środki na budowę windy w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gryfinie.

Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że nie było zaplanowanych środków 
w budżecie na ten cel.

Sekretarz powiatu Barbara Rawecka dodała, że 50% środków na windę będzie się starano
pozyskać w 2016 r. w ramach PFRON, jeżeli zostanie ogłoszony konkurs. 

Skarbnik  powiatu  Izabela  Świderek dodała,  że  została  zwiększona,  do  30  osób,  liczba
uczestników  w  Warsztatach  Terapii  Zajęciowej  w  Gryfinie,  została  zabezpieczona  kwota
środków,  która  odpowiada  nowej  liczbie  uczestników.  Zwiększenie  liczby  uczestników  
z 23 do 30 osób zabezpiecza zgłoszone potrzeby.   

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.30

Protokół sporządziła:

Magdalena Romankiewicz

Przewodniczący Komisji

Arkadiusz Augustyniak
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