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PROTOKÓŁ NR 41/18 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 
 
 
  
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:45 i trwało do godz. 14:00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  
5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz 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 XXXIX sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Ad. 2  
Porządek obrad 41. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2.  
 
W tym momencie przybyła Pani Skarbnik Janina Niwa. 
 
Ad. 3 
Protokół nr 40/18 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 28 marca 2018 r. został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 
 

I. 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);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

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

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

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

na 2018 rok (druk nr 4/XXXIX);  
 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, omawiany projekt ujmuje zmiany, które mają 
nastąpić w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie poprzez przesunięcia 
między działami środków w wysokości 100 000 zł związanych z kosztami energii 
elektrycznej. Szkoła zawnioskowała zmniejszenie planowanych wydatków z tytułu energii 
w internatach, to jest dział Edukacyjny Opieki Wychowawczej na rzecz Oświaty  
i Wychowania w rozdziale Technikum i Szkoły Zawodowe. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie realizuje program „Struggle Against Violent Extremism” 
związany z przeciwdziałaniem ekstremizmem na rok bieżący w budżecie powiatu na cel 
realizacji tego programu została zaplanowana kwota 100 000 zł z racji podpisanej umowy.  
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W pierwszym kwartale na rzecz tego programu od strony koordynatora KONYA II Men 
Turcja została dokonana płatność w wysokości 33 308,29 zł na realizację tego programu.  
W związku z tym po stronie dochodów jest wprowadzona ta kwota i oczywiście po stronie 
wydatków z przeznaczeniem na ten projekt. Spowodowało to, że pierwotnie zaangażowane 
nasze środki zostały w „uwolnione” i mogą być przeznaczone na inny cel. Jednocześnie  
z tym projektem wiąże się również fakt, że dofinansowanie strony KONYA II Men Turcja 
zostało obniżone o 10 890,78 zł. Stąd zmniejszenie strony wydatkowej naszej  o 44 000 zł. 
Kolejna zmiana związana jest z wydatkami majątkowymi i dotyczy ona zmniejszenia 
wydatków wkładu własnego z tytułu  przedsięwzięcia związanego z dostosowaniem 
istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie. Po stronie dochodowej 
budżetu zostaje wprowadzony nowy tytuł dochodów, jakim są opłaty z tytułu opiniowania 
wniosków związanych z pracą sezonową a także rejestracją cudzoziemców, którzy mają 
prace sezonową, opłaty z tych tytułów wynoszą  od jednego wniosku 100 zł oraz 200 zł  
w zależności od rodzaju. Łącznie z tych dwóch tytułów wyszacowana została kwota 
dochodów rocznych na poziomie 22 003,19 zł, zatem po stronie dochodów zostaje 
wprowadzona ta kwota. Z Informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej wynika, że na rok 
2018 Powiat Gryfiński ma otrzymać środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na koszty 
związane z wynagrodzeniami i składkami na ubezpieczenie społeczne w wysokości 330 000 
zł. W związku z tym, że my w projekcie budżetu na rok 2018 mieliśmy zaplanowaną kwotę 
-  jak w latach ubiegłych na tym samym poziomie to jest 420 000 zł zasadne jest 
zmniejszenie tej pozycji dochodowej o 89 600 zł Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie realizuje projekt „Kreatywni na co dzień” w związku z tym, że w roku ubiegłym 
zgodnie z harmonogramem nie wydatkowano kwoty 70 688,17 zł, zawnioskowano  
o zwiększenie wydatków na ten cel w tym roku. Wniosek ten został pozytywnie 
zaopiniowany przez zarząd i w projekcie uchwały zmieniającej budżet po stronie 
wydatkowej jest zwiększenie o tą kwotę na powyższy cel.  Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych złożył wniosek, aby wprowadzić do dochodów budżetu 
kwotę 48 975,86 zł z tytułu zryczałtowanych kosztów związanych z obsługą projektu 
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ulicy Łużyckiej 91w Gryfinie 
na Zakład Aktywności Zawodowej”., ale jednocześnie zawnioskował, aby po stronie 
dochodowej zmniejszyć planowane dofinansowanie ze środków UE o 730.126,54 zł 
wyjaśnił, iż na etapie planowania pozycja ta była zawyżona w związku z procentową metodą  
liczenia od prognozowanych wydatków. Ponadto w pierwszy kwartale na rachunek budżetu 
wpłynęła kwota 11 330 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związana z refundacją 
poniesionych wydatków przebudowy budynku sali gimnastycznej. Środki te zostają 
wprowadzone do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej, ale równocześnie 
„uwalniają” nasze wydatki już poniesione (wkład własny). Reasumując przedłożone zmiany 
powodują, że deficyt budżetu zwiększy się o 680 000 zł i wyniesie 8 502 295,96 zł i zostanie 
pokryty po stronie planu planowanym kredytem bankowym w wysokości 5 000 000 zł  
i osiągniętymi środkami wolnymi jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu w wysokości 3 502 295,96 zł. Dodam, że osiągnięty wynik kasowego 
wykonania budżetu za 2017 rok wyniósł 4 288 000 zł. Do projektu uchwały dołączono 
wymagane ustawą o finansach publicznych załączniki. 

 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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IV. 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);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
 
Ad. 5  Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
 
Radna Anna Ciszkiewicz zapytała, na jakim etapie jest realizowany przez Gminę Gryfino 
wniosek z dnia 1 grudnia 2017 r. dotyczący uruchomienia toalety publicznej w budynku 
dworca PKP w Gryfinie, w związku z odpowiedzią Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, znak: 
BMP.RP.6724.1.2.2018.JE, z dnia 8 stycznia 2018 r. 
Pismo znak: BRZ.0012.4.41.2018.MR 
 
Radna Anna Ciszkiewicz złożyła wniosek o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia 
prędkości  pojazdów na ulicy Piastów w Gryfinie. 
Pismo znak: BRZ.0012.4.41.2018.MR 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14:00. 
 
 
Protokół sporządził: 
 
 
Marcin Pisanko 
  

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Augustyniak 
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