
1 

 

PROTOKÓŁ NR 29/17 

POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:40 0 i trwało do godz. 14:10 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie  przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  

5 członków komisji (lista obecności- zał. nr 1) oraz Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa. Posiedzenie otworzył, 

stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji Arkadiusz Augustyniak. 

Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVIII sesję 

Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Ad. 2  
Porządek obrad 29. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2.  

 

Ad. 3 

Protokół nr 28/17 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 29 marca 2017 r. został 

przyjęty jednogłośnie.  
 

 

Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 
  

 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2016 (druk nr 3/XXVIII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie  

z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków położonym na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 4/XXVIII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

powiatu gryfińskiego (druk nr 5/XXVIII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

na 2017 rok (druk nr 6/XXVIII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że do budżetu Powiatu zostają 

wprowadzone środki, jakie pozyska Powiat z PFRON na realizację programu „Aktywny 

Samorząd”. W ramach programu finansowane będą czesne dla niepełnosprawnych 
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studentów oraz dla osób niepełnosprawnych również w zakresie wydatków o charakterze 

majątkowym i inwestycyjnym np. wymiana protez, podobnie jak w roku poprzednim. 

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie po stronie dochodowej środków budżetu 

Powiatu o kwotę 169 705,35 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego 

wydatków. Do projektu uchwały został załączone wymagane ustawą załączniki.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2017-2039 (druk nr 7/XXVIII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że dokonuje się zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej z przyczyn obiektywnych. Należy dokonać zmiany, ponieważ Wydział 

Zarządzania Drogami przewiduje zadanie dot. koszenia dróg powiatowych. Jest to umowa 

trzyletnia obejmujące lata 2017-2019 i w WPF wartość tych prac została oszacowana  

na kwotę 400 tys. zł. W wyniku ogłoszonego przetargu okazało się, że najniższa oferta jest  

na kwotę prawie 480 tys. zł. Aby móc sfinalizować wyniki przetargu należy dokonać zmiany 

w WPF polegającej na zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 80 tys. zł  oraz dokonania 

rozpisania zwiększonej kwoty, czyli 80 tys. zł, odpowiednio na lata 2017-2019 oraz 

zwiększenia limitu zobowiązań do kwoty 480 tys. zł. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej gminie Widuchowa (druk nr 8/XXVIII); 

 

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem. 

 

Ad. 5  Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

Radny Marek Brzeziński zapytał, jakie są zamierzenia względem budynku po Zespole Szkół 

Specjalnych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej. Pamięta, że był projekt adaptacyjny  

dot. przeniesienia do niego Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. Następnie poruszył 

sprawę dotyczącą udzielania pomocy osobom potrzebującym na terenie Powiatu Gryfińskiego 

i Gminy Gryfino. W wyniku rozwiązania działalności Stowarzyszenia „Jestem i Pomagam” 

radny będąc, jako Prezes Stowarzyszenia „Pokolenia pokoleniom”, zaniepokojony sytuacją 

zaproponował zorganizowanie spotkania, forum, w którym udział wzięłyby stowarzyszenia 

zajmujące się wolontariatem i pomocowością, celem wypracowania zasad współpracy 

stowarzyszeń pomocowych z samorządami na szczeblu powiatowym i gminnym.  

W związku z powyższym Komisja zwróciła się z prośbą o przekazanie zasad współpracy 

powiatu z organizacjami pozarządowym celem zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odnosząc się do pierwszego zapytania odpowiedział,  

że projekt był i jest, z tym że do tej pory nie jest znana przyszłość powiatowych urzędów 

pracy. Chodzą „plotki”, że ma być to od zespolone i podlegać pod rząd. Powiat czeka  

na ostateczną decyzję w tej sprawie. Dodał, że jest również pomysł przeniesienia ewentualnie 

urzędu pracy do pomieszczeń budynku dworca PKP, ponieważ stowarzyszenie będzie 

opuszczać pomieszczenia. Odnosząc się do stowarzyszenia, komisja ma prawo wszystko 
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zrobić, tak samo jak stowarzyszenie ma prawo wszystko zrobić łącznie z zawieszeniem 

swojej działalności. Wicestarosta nie widzi wielkiego zagrożenia z udzielaniem  

tzw. pomocowości w związku z zaprzestaniem działalności przez stowarzyszenie. 

 

Radny Marek Brzeziński powiedział, że Stowarzyszenie „Jestem i Pomagam” puściło  

w przestrzeń publiczną informację dlaczego się rozwiązują, przez niedostateczną pomoc. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że jest to ich zdanie, a trzeba byłoby 

spojrzeć na tę sytuację z różnych stron. Dodał, że nie chce porównywać Stowarzyszenia 

„Pokolenia pokoleniom” ze Stowarzyszeniem „Jestem i Pomagam”, jak działa i na jakim 

zasobie ludzkim jest oparte Stowarzyszenie „Pokolenia pokoleniom”, a na jakim było  

Stowarzyszenie „Jestem i Pomagam”. Wystarczy na tę sprawę tylko spojrzeć i już pewne inne 

wnioski mogą się nasunąć.  

 

Zapytanie nr BRZ.0012.4.29.2017.MR przewodniczącego Arkadiusza Augustyniaka  

 - w nawiązaniu do złożonego na poprzednim posiedzeniu wniosku dot. naprawy nawierzchni 

drogi powiatowej na odc. Banie – Rów, zapytał czy jest przygotowany bądź planowany 

harmonogram prac inwestycyjnych na ww. odcinku. 

 

 

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14:10 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

Magdalena Romankiewicz 

 

  

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Augustyniak 


