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PROTOKÓŁ NR 25/16 

POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11:00 w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju 

prowadzonym przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem” i trwało do godz. 12:40  

w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju. W posiedzeniu udział 

wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” 

Zdzisław Iwanicki, Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie 

Róża Kozieł. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący 

komisji Arkadiusz Augustyniak. Głównym tematem posiedzenia była wizyta w Domu 

Pomocy Społecznej oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju 

oraz analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Ad. 2  
Porządek obrad 25. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2.  

 

Ad. 3  

Protokół nr 24/16 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 23 listopada 2016 r. został 

przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4 Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju prowadzonym przez 

Stowarzyszenie „Dom z Sercem” – zapoznanie się z bieżącą działalnością 

jednostki. 

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław Iwanicki 

powiedział, że dom pomocy społecznej funkcjonuje od 1954 r., do 2000 r. był powadzony 

przez siostry zakonne, które po tym okresie zrezygnowały z prowadzenia jednostki.  

Od 1 stycznia 2008 r. w wyniku ogłoszonego konkursu przez władze Powiatu Gryfino, 

Stowarzyszenie „Dom z Sercem” przejęło zadanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej 

w Trzcińsku – Zdroju, które realizuje do dnia dzisiejszego. Dom jest przeznaczony  

dla 82 osób przewlekle somatycznie chorych. Obecnie zatrudnionych jest 62 osoby,  

co stanowi 60 i 3/5 etatu z tym, że ma wejść znowelizowana ustawa o pomocy społecznych, 

która pozwoli zejść ze wskaźnika 0,6 na 0,5. Jeżeli placówka liczy 82 mieszkańców to musi 

zostać spełniony warunek 0,6 jeżeli chodzi o pracowników przypisanych bezpośrednio  

do obsługi mieszkańca. Wskaźnik na chwilę obecną jest spełniany, podobnie przygotowani  

są do proponowanych zmian ustawowych. Przewodniczący dodał, że przy bezpośredniej 

obsłudze mieszkańca zatrudnionych jest 46 osób plus dwie pielęgniarki tzw. kontraktowe, 

które finansowane są z NFZ, natomiast wchodzą we wskaźnik. Odnosząc się do administracji 

poinformował, że zatrudnione są 4 osoby (3 1/5 etatu). Pozostali pracownicy zatrudnieni  

są w pionie gospodarczym – 8.   

 

Na posiedzenie przybyła Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka. 

 

Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał, czy mieszkańcy domu pochodzą tylko  

z Powiatu Gryfińskiego. 
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Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław Iwanicki 
odpowiedział, że nie i mieszkańcy mogą być z praktycznie z całego kraju. Jednak faktycznie 

większość mieszkańców pochodzi z terenu powiatu i skłaniają się ku temu, aby zapewniać 

jednak miejsca osobom z tutejszego regionu. Dodał, że miesięczny koszt utrzymania 

mieszkańca wynosi obecnie 2 950 zł i jest to jeden z mniejszych w skali województwa 

zachodniopomorskiego. W przyszłym roku może ulec podwyższeniu o około 100 zł.  

W 2015 r. staraniom władz stowarzyszenia oraz dzięki Powiatowi i staraniom Pana Starosty 

uzyskali dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w ramach RPOWZ na remont elewacji 

budynku domu pomocy społecznej. Dodatkowo zostało wymienione ogrodzenie obiektu, 

oświetlenie, został zrekultywowany park. Przewodniczący Zarządu dodatkowo poinformował, 

że placówka miała kontrolę z PPSP w Gryfinie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Osoba 

kontrolująca od razu stwierdziła, że placówka nie ma w razie pożaru wydzielonej sekcji  

do odcięcia oddymienia. Musi zostać to wykonane w porozumieniu z konserwatorem 

zabytków albo poprzez rzeczoznawcę, aby spełniało swoją rolę. Na ten moment są w trakcie 

szukania rozwiązania, które nie będzie drogie, a funkcjonale i do przyjęcia przez 

konserwatora zabytków. W okresie międzyświątecznym będzie się spotykać z osobą 

kontrolującą – strażakiem aby na bieżąco móc skonsultować możliwość rozwiązania sprawy. 

Zarząd Powiatu zostanie powiadomiony o możliwości i sposobie rozwiązania tej sprawy, 

zapewne będą się zwracać z wnioskiem o wsparcie pieniężne na to zadanie. W przyszłym 

roku czeka ich również wymiana instalacji alarmu pożaru, nie zdążył w roku bieżącym, gdyż 

za późno otrzymał informację, że mogą ubiegać się o środki z powiatu, które służą 

zabezpieczeniu zabytków. Poprzednio miał informację, że obiekty, które są własnością 

Powiatu na takie dofinansowanie nie mogą liczyć. To się zmieniło i na pewno zwróci  

się o pomoc, bo koszt modernizacji takiej instalacji opiewa na kwotę 30 tys. zł. 

Stowarzyszenia nie stać na taki wydatek ze środków własnych, ze względu na to, że dość 

znaczne środki wydatkowane są na projekty unijne. W bieżącym roku wystąpiono  

z wnioskiem do Marszałka o dofinansowanie zadania dot. termomodernizacji budynku  

w zakresie centralnego ogrzewania, izolacji termicznej od wewnątrz wraz z malowaniem 

pomieszczeń, modernizacji kotłowni. Instalację należy zmienić, ponieważ liczy ponad 30 lat.  

Powiat wystąpił z tym wniosek, ponieważ stowarzyszenie nie mogło zwrócić się  

do programu, gdyż tylko jednostki samorządu terytorialnego mogły się ubiegać  

o dofinansowanie, za co dziękuje. Stowarzyszenie idąc równolegle zamierza wystąpić  

o środki do Narodowego Programu Ochrony Środowiska. Termin złożenia wniosku jest  

do 30. grudnia br. Zakres prac opiewa na kwotę ok. 4 mln zł. Dodatkowo Stowarzyszenie 

chciałoby wymienić połać dachową z blachy oraz przeprowadzić remont pomieszczeń kuchni. 

Przewodniczący dodał, że środków własnych na inwestycje Stowarzyszenie musiałoby mieć 

w wysokości ok. 350 tys. zł. Budynek wymaga ciągłych napraw. W 2017 r. po raz kolejny 

będzie ogłoszony konkurs na prowadzenie domu pomocy społecznej. Dodał, że Pan Starosta 

chce aby wszystkie środki trafiały do Powiatu, a ten będzie przekazywał je stowarzyszeniu  

w formie dotacji. Będzie to dla stowarzyszenia uciążliwe, ponieważ widać co się dzieje  

w Moryniu, że środki nie trafiają na czas …. 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że nie jest tak. 

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław Iwanicki 
odpowiedział, że posiada takie informacje, być może są one błędne. Po drugie środki, którymi 

dysponują i które wpływają do domu pomocy społecznej w części dotacji od wojewody  

są środkami publicznymi. Pozostałe środki nie są środkami publicznymi i automatycznie nie 

muszą się liczyć z tym, że muszą zrobić zamówienia publiczne, co nie oznacza, że nie robią 

zamówień publicznych. Robią, organizują na większe zakupy typu paliwo, zakupy mięsno-
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wędliniarskie itd. Natomiast w drobnych sprawach nie robią tego, jest regulacja wewnętrzna. 

Stowarzyszenie korzysta z banku żywności, z jabłek, marchwi i również skierował 

podziękowania dla Dyrektor PCPR w Gryfinie, która się tym zajmuje. Od kiedy 

stowarzyszenie przejęło prowadzenie domu to pracownicy otrzymują corocznie podwyżkę. 

Od stycznia wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę, jednak nie ma to większego 

znaczenia, ponieważ również w kolejnym roku planowane są podwyżki po równo dla każdego 

pracownika. Następnie poinformował, że w 2016 r. został zorganizowany kurs przeszkalający 

dla pracowników oraz prowadzony jest nieodpłatnie kurs języka angielskiego i niemieckiego. 

 

Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał, czy inne podmioty również brały udział  

w przetargu na prowadzenie domu pomocy społecznej. 

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław Iwanicki 
odpowiedział, że dotychczas nie miała miejsce taka sytuacja, chociaż zawsze jest taka 

możliwość.  

 

Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał, czy na dzień dzisiejszy w domu przebywa 

maksymalna liczba mieszkańców. 

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław Iwanicki 
odpowiedział, że tak. 

 

Ad. 6  Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat  

za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów 

wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 

2017 (druk nr 2/XXIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

na 2016 r. (druk nr 3/XXIV); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że na wniosek PCPR dot. realizacji programu 

pilotażowego „Aktywny samorząd” zachodziła konieczność zmiany przeznaczenia środków. 

Po stronie dochodów zostały zaplanowane środki na realizację ww. programu stanowiącą 

dotację z państwowych funduszy celowych na wydatki bieżące. Jednostka sprawdziła umowę 

tego programu i doszła do wniosku, że jednak musi być w ramach tych środków wydzielona 

pula na zadania inwestycyjne. Realizacja tego programu wiąże się z takimi wydatkami jak, 

zakup i pomoc w montażu posiadanego samochodu przez osobę niepełnosprawną przy 

zakupie elementów takich jak: protezy kończyn czy naprawa wózków o napędzie 

elektrycznym. Na dzień dzisiejszy środki przyjęte zostały jako na wydatki bieżące. Zmiana 

polegałaby na tym, aby po stronie dochodowej zmniejszyć środki z dochodów na zadania 

zadania bieżące o 86 969,04 zł i przeznaczyć je na dotacje z państwowych funduszy celowych 

na zadania inwestycyjne. To jest powodem wprowadzenia II wersji projektu uchwały. Poza 

tym zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 62 800,57 zł, w związku 

z realizacją programu „Aktywny samorząd” finansowanego środkami z PFRON. 
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Wprowadzane środki mają charakter bieżący. Ponadto Powiat otrzymał z Ministerstwa 

Rozwoju i Finansów subwencję ogólną uzupełniającą w wysokości 117 282,00 zł, o którą 

zostanie zwiększona rezerwa ogólna budżetu. Następnie w związku z wynikami przetargu na 

realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1409Z Warnice – Stare Łysogórki w 

m. Witnica” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 151 620,00 zł, w części 

finansowanej środkami PROW. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie II wersję projektu. 

 

III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2016-2039  (druk nr 4/XXIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 5/XXIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039 (druk 

nr 6/XXIV); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że w drugiej wersji projektu uchwały została 

uwzględniona sugestia Regionalnej Izby Obrachunkowej, że składka na ubezpieczenie 

zdrowotne dla osób bezrobotnych powinna znaleźć się w kolumnie wynagrodzenia. Mówi  

o tym zał. nr 1.  

Komisja przyjęła jednogłośnie II wersję projektu. 

 

Ad. 7  Wypracowanie propozycji do planu pracy komisji na 2017 r. 

 

Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak poprosił o przesyłanie do 31 grudnia br. drogą 

mailową propozycji do planu pracy komisji na 2017 r. 

 

Ad. 8  Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że jest druga wersja uchwały  

Nr CCCXXXII.585.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, ponieważ na drugiej stronie  

w przypisach omyłkowo RIO przywołała zasady wynikające z uchwały Rady Miejskiej  

w Węgorzynie. 

 

Ad. 5 Wizyta w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju– 

zapoznanie się z bieżącą działalnością jednostki. 

 

Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie Róża Kozieł 

powiedziała, że Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Trzcińsko Zdroju liczy 30 
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wychowanków. Kadra w jednostce jest stała. Obecnie są w fazie zakończenia zaleceń ppoż.,                          

w zakresie zamontowania 12 par drzwi przeciwpożarowych i klapy oddymowej wraz                       

z oknem. Placówka pracuje w systemie całodobowym i jest czynna cały rok, ponieważ nie 

wszystkie dzieci mają możliwość wyjazdów do domów. Większość wychowanków święta 

spędzi u krewnych, jednak kilkoro dzieci święta spędzi w placówce. Przepustki na 

urlopowanie dla wychowanków wydaje Sąd Rodzinny, po zasięgnięciu opinii dyrektora 

jednostki. Dyrektor ma prawo urlopować wychowanka do najbliższej rodziny, jednak tego nie 

praktykuje, gdyż nie ma uprawnień aby wejść w środowisko rodzinne zainteresowanych 

rodzin. Dlatego też dana rodzina składa wniosek o urlopowanie wychowanka do Sądu. 

Kurator na zlecenie Sądu udaje się w  środowisko,  sprawdza warunki materialno-bytowe 

danej rodziny, do którego udaje się dziecko. Dodała, że praca ta wymaga dyspozycyjności, 

ponieważ w każdej chwili coś się może wydarzyć wychowankom i będą np. potrzebowali 

specjalistycznej opieki medycznej, wtedy trzeba się udać z wychowankiem do Szczecina bądź 

do Gorzów Wlkp. Nadmieniła, że POZ zapewniona jest tylko do godz. 15.00. Dyrektor 

dodała, że dzieci są różne, w swoim młodym życiu wiele już przeszły, dlatego do każdego 

należy podchodzić indywidualnie.  

 

Radny Marek Brzeziński zapytał o mechanizm edukacyjny dzieci. 

 

Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie Róża Kozieł 

odpowiedziała, że dzieci uczęszczają do szkół państwowych, w tym również do szkoły 

specjalnej. W miejscowości Trzcińsko Zdrój jest szkoła podstawowa, w Góralicach jest 

gimnazjum, natomiast do zespołu szkół ponadgimnazjalnych dzieci uczęszczają do Chojny               

i wówczas mieszkają w CPOW przy ul. Podmurze. Szkoła specjalna jest w Chojnie przy               

ul. Podmurze. Wychowankowie pozostają w placówce do ukończenia 18 r.ż., później mogą    

pozostać dobrowolnie do 24 r.ż., jeżeli do tego czasu kontynuują naukę. Często również 

wychowankowie kontynuują naukę w OHP. 

 

Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał, czy zdarzyło się, że po wprowadzeniu 

programu 500+, któryś z rodziców zabrał dziecko do domu. 

 

Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie Róża Kozieł 

odpowiedziała, że nie. W placówce znajdują się w większości dzieci z terenu powiatu,  

jak również mieszkają w niej dzieci z obcych powiatów. Dzieci ciągle przybywa, ponieważ 

środowisko jest jakie jest. Do 2020 r. placówki mają się przekształcić na placówki 

czternastoosobowe.  

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 12.40 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

Magdalena Romankiewicz 

  

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Augustyniak 


