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PROTOKÓŁ nr 32/09 
Z WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI 

w dniu 20 października 2009 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Chojnie, a następnie o godz. 14.45 było kontynuowane w ZSP Nr 1 w Gryfinie, które 
zakończyło się o godz. 16.40. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista 
obecności - zał. nr 1), a takŜe: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu 
Barbara Rawecka, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie,  
Dyrektor ZSP Nr 1 Adriana Salamończyk, Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar 
Mejna, Kierownik Referatu Informatyki Waldemar Trzeciak, Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński. Posiedzenie otworzył, 
stwierdził quorum i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr Waydyk. 
Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia była 
„Ocena stanu remontów i inwestycji oświatowych prowadzonych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie”, „Ocena 
praw konsument – informacja o osiągniętych rezultatach interwencji na rzecz konsumentów” 
oraz analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXXIV sesję Rady Powiatu 
w Gryfinie. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 31 posiedzenia. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół nr 31/09 z dnia 26.08.2009 r. 
 
Ad.4 Przyjęcie protokołu z 3 wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu  

w Gryfinie.  
 

Komisja przyjęła większością głosów protokół nr 3/09 z dnia 24.09.2009 r. 
 
Ad.5 Ocena stanu remontów i inwestycji oświatowych prowadzonych w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1   
w Chojnie.  

 
O godz. 14.00 członkowie Komisji  spotkali się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie, gdzie Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński poinformował, Ŝe w ostatnim czasie wykonano 
remont dachu budynku nr 2 – budynku szkoły przez firmę AB „Marek Andrych” z powodu 
przeciekającego pokrycia. Koszt remontu wyniósł około 31 000,00 zł. Ponadto poinformował, 
Ŝe odbiór windy zamontowanej w/w budynku miał  miejsce w styczniu br.  

 
Następnie Komisja Gospodarki przeprowadziła wizję lokalną w ZSP Nr 1 w Chojnie,  
przy ul. śółkiewskiego. Od ostatniej wizyty Komisji  została wykonana termomodernizacja 
budynku szkoły zawodowej oraz wymieniona instalacja centralnego ogrzewania. Ponadto 
zostały odnowione korytarze wraz z gabinetami lekcyjnymi oraz wyremontowano salę 
gimnastyczną. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał na jakim etapie są działania związane z rozbudową 
bazy sportowej na terenie ZSP Nr 1 w Chojnie. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe na etapie projektu. Pojawiły  
się problemy  i termin zostanie przedłuŜony. Wynikają z opóźnienia w uzyskaniu pozwoleń  
na budowę. W ramach tego projektu będzie budowana hala sportowa oraz boisko, na które 
trzeba uzyskać pozwolenia na budowę. Starosta poinformował, Ŝe zobowiązał Wydział  
do zorganizowania, po uzgodnieniu z panią Dyrektor, spotkania z Gronem Pedagogicznym, 
aby zaprezentować poczynione efekty pracy. Dodał, Ŝe w pierwszym etapie planowane jest 
wybudowanie boiska sportowego z uwagi na to, Ŝe szkoła posiada dwie sale gimnastyczne. 
Ponadto dodał, Ŝe boisko nie będzie robione z Programu ORLIK, ale będziemy się starali  
o pozyskanie środków zewnętrznych. Boisko ma odpowiadać potrzebom programu 
szkolnego. Ponadto dodał, Ŝe na zapotrzebowanie bazy sportowej naleŜy spojrzeć w szerszej 
perspektywie. Starosta poinformował, Ŝe konsekwentnie będą robione prace inwestycyjne. 
Trzeba wziąć równieŜ pod uwagę to, Ŝe na początku zakładany koszt budowy hali sportowej 
wynosił około 3 000 000,00 zł, natomiast z przygotowanych kosztorysów wynika, Ŝe będzie 
to koszt około 5 000 000,00 zł. Zarząd będzie starał się tą inwestycję etapować. 
NajwaŜniejszą sprawą jest bezpieczeństwo wewnętrzne. 
 
Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie Adriana Salamończyk powiedziała, Ŝe naleŜy połoŜyć 
nacisk na ogrodzenie całego terenu szkoły, na zmiany komunikacyjne oraz na wybudowanie 
boiska. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe w momencie uzyskania 
pozwolenia na budowę zostanie otwarta moŜliwość szukania źródeł zewnętrznych.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk odnosząc się do powyŜszego powiedział, Ŝe boisko  
nie zostanie wybudowane nie w ramach Programu ORLIK, tylko innych programów 
ministerialnych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe moŜe równieŜ spróbujemy  
w ramach  Programu ORLIK, poniewaŜ z posiadanych informacji wie, Ŝe moŜna 
przekonywać do tego, Ŝeby  budowa z ORLIKA niekoniecznie była typowym projektem. 
 
Randy Henryk Kaczmar zapytał co będzie zawierało w sobie boisko oprócz tego, Ŝe będzie 
to boisko do gier zespołowych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe bieŜnię do biegania, bieŜnię  
do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą, czyli do wszystkich dyscyplin, jakie  
są w programie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dodał, Ŝe w planach jest równieŜ 
wybudowanie boiska z  Programu ORLIK przy ZSP Nr 2 w Gryfinie.  Starosta powiedział,  
Ŝe moŜna snuć plany, jednak trzeba patrzeć równieŜ bardziej ostroŜnie na to, co się faktycznie 
zdarzy z finansami w 2010 r. W skali kraju moŜe się to odbić i być moŜe kolejny rok będzie 
rokiem spowolniania. NaleŜy oczywiście robić, ale nie na wyrost. Zwrócić naleŜy uwagę,  
Ŝe w szkołach prace wykonywane są równolegle. Są robione zarówno w Chojnie,  
jak i w Gryfinie. Tak samo, jak w ZSP Nr 1 w Chojnie wykonano posadzki, tak samo było 
one wykonane w ZSP Nr 2 w Gryfinie. W głównej mierze w ZSP w Chojnie idzie  
się w sprawy dydaktyczne. Został złoŜony wniosek o aplikację w RPO WZ o środki 
pomocowe na zadania dot. podniesienia jakości kształcenia zawodowego poprzez 
wyposaŜenie pracowni szkolnych. Jedynie moŜna Ŝałować, Ŝe ZSP Nr 2  w Gryfinie nie udało 
się złoŜyć wniosku z przyczyn moŜna powiedzieć obiektywnych. W momencie kiedy 
wycofała się osoba przygotowująca wniosek Pani Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie 
automatycznie znalazła  kolejna osobę, która go wykonała. W przypadku ZSP Nr 2  
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w Gryfinie nie udało znaleźć się takiej osoby. Był za krótki czas. Wykonanie sal do nauki 
zawodu to koszt około 1 000 000,00 zł, czyli swoich środków naleŜy wydać 500 000,00 zł.  
 
Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie Adrianna Salamończyk powiedziała, Ŝe wystarczy 
zobaczyć na to ile prac remontowych udało się wykonać w szkole od ubiegłego roku. Baza 
zmieniła się diametralnie. Dodała, Ŝe dla szkoły tak naprawdę priorytetem nie jest hala 
sportowa ale pracownie szkolne. JeŜeli projekt przejdzie i dojdzie do wyposaŜenia pracowni 
w sprzęt wysokiej jakości, to nie moŜna wstawić takiego sprzętu do pomieszczenia, gdzie 
przez dach leje się woda. Dodała, Ŝe dzisiaj ekipa rozpoczęła prace na dachu polegające  
na załataniu dziur. W takim stanie dach wytrzyma moŜe do lata, ale dwa tygodnie temu jak 
była ta ulewa to zalało wszystko. Dodała, Ŝe dach przez poprzedniego wykonawcę został źle 
zrobiony i podejrzewa, Ŝe był odebrany przez kogoś kto odebrał „kota w worku”. Dyrektor 
poinformowała, Ŝe jest konieczność zrobienia dachu i wymienienia stolarki okiennej. Ponadto 
dodała, Ŝe hala sportowa moŜe jeszcze poczekać, szkoła posiada dwie wyremontowane sale 
gimnastyczne, które mają jakieś zaplecze. Przez roku czasu zostało wykonanych tyle 
remontów, Ŝe teraz moŜna byłoby się skoncentrować na jednej sprawie tj. na warsztatach.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do sprawy dachu powiedział,  
Ŝe Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
do powołania eksperta, który jest biegłym sądowym - pomimo tego, Ŝe nie ma juŜ gwarancji 
na dach - aŜeby zbadał, co jest tego przyczyną. Wydaje się, Ŝe w ramach gwarancji były 
wykonywane naprawy na dachu, ale uŜywane były chyba takie materiały, które nie powinny 
być. W rezultacie doprowadziło to do tego, Ŝe styropian na dachu się utlenił.  
 
Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie Adriana Salamończyk powiedziała, Ŝe w momencie kiedy 
była zgrzewana papa to nie było pod nią styropianu, poniewaŜ się roztopił. Teraz dopiero 
widać jak dach jest popękany, są pęknięcia wzdłuŜ i są dziury.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powracając do wyposaŜenia pracowni wyjaśnił,  
Ŝe wyposaŜeniem sali jest na przykład diagnostyka pojazdów. Taka sala będzie wyglądała,  
jak profesjonalny zakład zajmujący się badaniem samochodów, z tym Ŝe nie będzie moŜna  
w niej wykonywać usług.  
 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, Ŝe faktycznie z budową hali sportowej moŜna jeszcze 
poczekać. W takiej sytuacji naleŜy wyposaŜać, remontować sale przeznaczone na zajęcia 
praktyczne. Lepiej skoncentrować się na poprawie całej bazy edukacyjnej. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe podstawowym zadaniem oprócz 
edukacji jest równieŜ jakość.   
 
Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie Adriana Salamończyk powiedziała, Ŝe obecnie weszły 
przepisy, Ŝe 1 godzina wychowania fizycznego jest w szkole a 2 godziny zajęć uczniowie 
mogą sobie wybrać i szkoła musi walczyć o to, aby móc zapewnić pewnego rodzaju zajęcia 
dla tych dzieci. Dodała, Ŝe przy obecnych salach gimnastycznych i ich doposaŜeniu szkoła 
jest w stanie poczekać z budową hali. Biorąc równieŜ pod uwagę fakt, Ŝe czasami 50% klasy 
potrafi przynieść zwolnienia z zajęć fizycznych. Dodała, Ŝe szkoła nie ma boiska i to boisko 
tak, jak Pana Starosta mówił, powinno zostać zrobione w pierwszej kolejności.  
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, Ŝe faktem jest, Ŝe uczniowie spotykają się między sobą 
i później moŜe wyjść takie wraŜenie, Ŝe szkoły dla których organem prowadzącym jest 
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Powiat zaczynają pięknie wyglądać. Dodał, Ŝe Powiat ma takŜe szkołę w Mieszkowicach,  
w uŜyczeniu i w pewnym momencie moŜe ona przestać funkcjonować.   
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe w kolejnych latach moŜe się okazać, 
Ŝe szkoła w Mieszkowicach zmieni się bardziej niŜ zespoły szkół prowadzone przez Powiat. 
 
Radny Bogusław Kozioł powiedział, Ŝe szkoły, które na samym początku przeszły pod 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czyli kilka lat temu, zaplanowały sobie potęŜne 
budŜety. Śmieszne jest to, Ŝe te budŜety w dalszym ciągu utrzymywane są na tym samym 
poziomie. Natomiast budŜet szkół wchłoniętych do Ministerstwa w bieŜącym roku, tak jak 
szkoły w Mieszkowicach jest bardziej skromny.  
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, Ŝe działania Pani Dyrektor z Mieszkowic powinny iść 
w kierunku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby przeprowadzać kompleksowo 
remonty.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe rozumie intencje Radnego, ale jest  
to pierwszy rok działalności w takiej formie i trzeba dać trochę czasu Pani Dyrektor. 
Następnie zaproponował, aby w przyszłości odbyło się do tej szkoły wyjazdowe posiedzenie 
Komisji Gospodarki. W przypadku gdyby okazało się, Ŝe nie ma zmiany to powinien zostać 
skierowany wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówiący o tym,  
Ŝe nie zostały podjęte Ŝadne działania.  
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, Ŝe trzeba mieć to na uwadze i w przyszłym roku 
spróbować zaplanować wyjazdowe posiedzenie do szkoły w Mieszkowicach.  
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, czy będzie robiona droga dojazdowa, od ul. śółkiewskiego 
w Chojnie w kierunku warsztatów zajęć praktycznych (byłe miasteczko rowerowe). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe ze względu na warunki 
atmosferyczne droga zostanie wykonana w przyszłym roku, jako nakładka asfaltowa.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk podziękował Pani Dyrektor za przybycie i przygotowanie 
poczęstunku.  
 
Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie Adriana Salamończyk podziękowała Komisji  
za to, co dotychczas udało się w tej szkole zrobić i za to co się w niej dzieje.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, Ŝe Komisja Gospodarki otoczyła szkołę 
nieformalnym patronatem.  
 
Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie Adriana Salamończyk powiedziała, Ŝe bardzo cieszy  
się z tego faktu i jest jej bardzo miło.  
 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, Ŝe trzecią kadencję pełni funkcję Radnego i takiego 
bałaganu, jaki był w zawodówce to nie widział. Dodał, Ŝe szkoła zawodowa była zaniedbana  
i dlatego naleŜą się Pani Dyrektor, pracownikom podziękowania za włoŜoną pracę. 
 
Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie Adriana Salamończyk powiedziała, Ŝe jest bardzo 
zadowolona ze swoich pracowników, co widać na załączonym obrazku. 
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Na posiedzenie przybyli: Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna, 

Kierownik Referatu Informatyki Waldemar Trzeciak. 
 

Posiedzenie opuściła Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie Adriana Salamończyk  
wraz z  Zastępcą Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 

 Andrzejem Krzemińskim. 
 
Ad.6 Ocena praw konsument – informacja o osiągniętych rezultatach interwencji  

na rzecz konsumentów. 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna powiedział, Ŝe w okresie od 01.01. 
do 19.10.2009 r. zgłoszono 383 nowych spraw konsumenckich. W roku 2008 zarejestrowano  
353 spraw, w roku 2007 – 309 , natomiast w roku 2006 - 308. ZauwaŜalna jest tendencja 
wzrostowa na zapotrzebowanie korzystania z usług konsumenckich. Wszystkie sprawy 
zgłaszane do biura są odnotowywane w rejestrze na potrzeby sprawozdawczości  
i zachowania porządku. Sprawom, które wymagają szczególnego przyjrzenia  
się, szczegółowej porady i interwencji zakłada się teczki spraw. Sprawy prowadzone  
są do końcowego rezultatu tzn. jeŜeli zajdzie potrzeba kierowania sprawy do Sądu to zajmuje 
się przygotowaniem pozwów do Sądu, udzieleniem pomocy na etapie postępowania 
sądowego itp. Powiatowy Rzecznik Konsumentów poinformował, Ŝe z pośród 383 
zgłoszonych spraw, 153 dotyczyły wszelkiego rodzaju usług, począwszy od usług 
krawieckich, fotograficznych, kamieniarskich, po komunikacyjne, telekomunikacyjne, 
dostarczanie mediów do mieszkań, a ukończywszy na usługach bankowych, 
ubezpieczeniowych. Druga grupa spraw dot. problemów związanych z umowami sprzedaŜy. 
Do tej pory odnotowano 213 takich spraw, w których dominują sprawy związane  
z reklamacją obuwia (48). Następne sprawy  dot. ogólnego wyposaŜenia mieszkań  (41)  
tj. okna, drzwi. Na trzecim miejscu znajdują się sprawy z reklamacją sprzętu agd i rtv (31), na 
czwartym związane ze sprzedaŜą samochodów i akcesoriów samochodowych (24). W piątej 
kolejności zostały odnotowane reklamacje sprzętu komputerowego (14). Dodał, Ŝe do trzeciej 
grupy spraw wyszczególnionych w sprawozdawczości naleŜą problemy z tzw. umowami 
zawieranymi poza lokalem sklepów i na odległość. Dodał, Ŝe są to specyficzne problemy, 
poniewaŜ dla tych spraw przygotowana jest specjalna ustawa. Są to wszelkiego rodzaju 
zakupy przez Internet, zakupy na róŜnego rodzaju pokazach, dotychczas odnotowano  
17 takich spraw. Ponadto poinformował, Ŝe 244 z 383 spraw konsumenckich  zakończyły  
się po udzieleniu konkretnej porady. Natomiast 140 spraw z tych 383 wymagało konkretnej 
interwencji do sprzedawców i usługodawców w sposób sformalizowany w postaci pisemnych 
reklamacji, wstąpień rzecznika o udzielenie wyjaśnień oraz w postaci pism procesowych. 
65% spraw  z tych 140 zakończyło się pozytywnie. W pozostałych przypadkach sprawy nie 
zostały zakończone pozytywnie i wynikało to z tego, Ŝe konsumenci często zgłaszali 
reklamacje niezasadnie, nie informując o wszystkich aspektach sprawy lub wycofywali  
się widząc, Ŝe potrzeba czasu na załatwienie sprawy. Dodała, Ŝe dotychczas w przypadku  
15 spraw były pisane pozwy do Sądu, w tym 10 do Stałego Polubownego Sądu 
Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie  
i 5 spraw trafiło do Powszechnych Sądów Cywilnych.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy w biurze Rzecznika Konsumentów  
są zatrudnieni jeszcze inni pracownicy. 
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna odpowiedziała, Ŝe jest zatrudniony 
pracownik na ½ etatu, który jest do dyspozycji w biurze Rzecznika Konsumentów  
w Gryfinie. Jest to pracownik wykonujący czynności biurowe, udziela pomocy technicznej  
tj. przygotowuje dokumenty, umawia konsumentów na spotkania, nie moŜe jednak udzielać 
porad konsumenckich.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zapytał, czy zdarzają się osoby, które notorycznie 
wszystkich dookoła skarŜą. 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna odpowiedział, Ŝe zdarzają się takie 
osoby. Dodała, Ŝe przychodzą równieŜ osoby, z którymi nie moŜna nawiązać kontaktu,  
nie przyjmują racji, jakie zostają im przedstawione. Jednak zdarzają się równieŜ zadowoleni 
konsumenci z prośbą o udzielenie kolejny raz porady, pomocy w rozstrzygnięciu  sprawy. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do spraw sądowych zapytał,  
czy są jakiekolwiek kryteria, co do tego jakie sprawy są przez Pana prowadzone, a jakie nie. 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna odpowiedział, Ŝe udziela pomocy  
w sądach we wszystkich sprawach konsumenckich. JeŜeli konsument wyraŜa chęć to stara  
się zając kaŜdą sprawą z osobna łącznie ze skierowaniem przygotowanego pozwu do Sądu. 
Waldemar Mejna zaznaczył, Ŝe nie działa jako strona w sądzie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe Rzecznik Konsumentów moŜe 
działać jako pełnomocnik. 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna powiedział, Ŝe za zgodą 
konsumenta moŜe działać jako pełnomocnik, gdyby chciał i uwaŜał, Ŝe tak trzeba. Dodał,  
Ŝe według niego podstawową rolą rzecznika jest udzielanie porad w biurze, kiedy konsument 
zdecyduje się przyjść po poradę. Odnosząc się do spraw konsumenckich poinformował,  
Ŝe jest nią tylko i wyłącznie sprawa której spór dotyczy przedsiębiorcy z osobą fizyczną 
nabywającą towary i usługi na potrzeby prywatne, a nie na przykład na potrzeby prowadzonej 
działalności gospodarczej. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, czy osoba przegrywająca sprawę w Sądzie jest 
zobligowana do poniesienia kosztów w postaci opłat sądowych. 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna odpowiedział twierdząco.  
 
Ad.7 Analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXXIV sesję Rady 

Powiatu w Gryfinie.  
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zawarcia porozumienia  

w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci 
Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług (druk nr 4/XXXIV).  

 
Kierownik Referatu Informatyki Waldemar Trzeciak powiedział, Ŝe na podstawie 
podjętych ustaleń w ramach spotkań Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 
Województwa Zachodniopomorskiego, Konwentu Starostów Województwa 
Zachodniopomorskiego, jak równieŜ postanowieniami Uchwały Nr 512/09 Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 2009, przyjęto koncepcję  
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i harmonogram prac nad budową Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) oraz 
powołano Zespół ds. przygotowania załoŜeń umowy Konsorcjum ZST. W/w zespół  
na pierwszym spotkaniu ustalił, Ŝe formalne podstawy tworzenia ZST będą powstawały 
dwuetapowo: najpierw porozumienie określające ramowe zasady współpracy, a następnie 
umowa partnerska zawierająca ustalenia szczegółowe, w tym m.in. podział wkładu własnego. 
Dodał, Ŝe celem projektu ZST jest zapewnienie powszechnego, szybkiego  
i bezpiecznego dostępu do szerokopasmowego Internetu. A w kolejności do wiedzy, usług 
elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet, w szczególności  
na obszarach wiejskich i w małych miastach, dla mieszkańców, przedsiębiorców  
oraz jednostek publicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Waldemar 
Trzeciak poinformował, Ŝe z analiz zamieszczonych w Koncepcji rozwoju infrastruktury 
Społeczności Informacyjnej w Województwie Zachodniopomorskim w latach  2009-2015 
wynika, Ŝe poziom wyposaŜenia gospodarstw domowych w dostęp do szerokopasmowego 
Internetu, w gminach Województwa Zachodniopomorskiego wynosi ok. 30%, czyli  
ok. 160 000. Ponad 150 000 gospodarstw domowych w Województwie Zachodniopomorskim 
znajduje się na terenach, gdzie nie ma obecnie moŜliwości technicznych podłączenia do sieci 
szerokopasmowych. Wynika to ze zbyt duŜych odległości do urządzeń sieciowych aktywnych 
lub z braku linii telefonicznych. W Zachodniopomorskim istnieją duŜe dysproporcje 
pomiędzy terenami miejskimi i wiejskimi. Według danych GUS tylko 12% łączy 
telefonicznych (tzw. głównych) znajduje się na terenach wiejskich. Gęstość łączy  
na obszarach wiejskich to 104 łącza na 1000 mieszkańców, przy poziomie 344 łączy na 1000 
mieszkańców w miastach i przy średniej dla województwa 268 łączy na 1000 mieszkańców. 
Waldemar Trzeciak poinformował, Ŝe finansowanie przedsięwzięcia budowy ZST odbędzie 
się w oparciu o środki pochodzące z III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2007-2013 (działanie 
3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz 3.2 Rozwój systemów informatycznych 
i e-usług). Środki przeznaczone na działanie 3.1 to kwota 140 000 000,00 zł, a na działanie 
3.2 -  56 000 000,00 zł. Przewiduje się, Ŝe środki Unii Europejskiej będą stanowiły 75% tych 
kwot, pozostałe 25% zapewni samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wraz  
z samorządami lokalnymi i publicznymi uczelniami wyŜszymi. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał kto będzie beneficjentem usług. 
 
Kierownik Referatu Informatyki Waldemar Trzeciak  odpowiedział, Ŝe beneficjentami 
będą generalnie mieszkańcy. Dodał, Ŝe porozumienie będzie zawarte między Liderem 
Partnerstwa, a Partnerami, którzy zadeklarują udział w tym przedsięwzięciu. Waldemar 
Trzeciak poinformował, Ŝe Urząd Marszałkowski rozpatrywał trzy opcje. Pierwsza opcja 
dotyczyła tego, Ŝe Urząd sam zrealizuje projekt, druga opcja mówiła o tym, Ŝe projekt 
zostanie zrealizowany przez Urząd Marszałkowski wraz z samorządami lokalnymi. Natomiast 
trzecia alternatywa, którą samorząd województwa wybrał, obejmowała samorząd 
województwa, samorządy lokalne oraz lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjni jako 
operatorów. Na podstawie tego samorząd województwa przygotował całą koncepcję 
Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, Ŝe 1,5 roku temu był na spotkaniu lokalnych 
grup działania, które poświecone było tej informatyzacji. Na tamtą chwilę koncepcja 
Marszałka dotyczyła tego, Ŝe przedsięwzięcie miało być to robione przez lokalne grupy 
działania.  
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Kierownik Referatu Informatyki Waldemar Trzeciak  powiedział, Ŝe w działaniach z III 
Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na początku mowa była taka, Ŝe w działaniu 3.1 – Infrastruktura 
społeczeństwa informacyjnego będą ogłaszane konkursy, gdzie samorządy czy przedsiębiorcy 
będą mogli zgłaszać swoje projekty i realizować strukturę sieci szerokopasmowych na 
terenach województwa. Jednak odstąpionego od tego i w tej chwili będzie to projekt 
systemowy. Waldemar Trzeciak poinformował, Ŝe do udziału w przedsięwzięciu udało się 
pozyskać 114 gmin, 18 powiatów i dwie uczelnie wyŜsze. Deklarację podpisania 
porozumienia złoŜyło juŜ 61 gmin (7 gmin  z naszego powiatu), 8 powiatów. Termin 
określenia chęci udziału w przedsięwzięciu minął 24 września br.  
  
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał o wpływ na przedsięwzięcie skoro powiat i gminy 
znajdują się na jednym terytorium. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe ma wpływ na to,  
czy te przedsięwzięcie będzie robione, a takŜe na rozłoŜenie kosztów. 
 
Kierownik Referatu Informatyki Waldemar Trzeciak  dodał, Ŝe zostanie utworzona sieć 
szkieletowa, a następnie sieć dystrybucyjna. Zadaniem Powiatu będzie współfinansowanie 
sieci szkieletowej, natomiast sieć dystrybucyjna będzie w gestii gmin. Dodał, Ŝe kryterium 
uwzględniające podział środków będzie waŜoną liczbą mieszkańców, powierzchni powiatu  
i dochodu samorządu powiatu. Na tym etapie niniejszy projekt uchwały nie wywołuje 
Ŝadnych skutków finansowych.  
 

Posiedzenie opuścił Radny Bogusław Kozioł. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe jeŜeli faktycznie wprowadza  
się te  wszystkie aplikacje urzędowe, które powinny być ujednolicone nie tylko w systemie 
samego województwa, ale całego kraju, prędzej czy później moŜe „zapchać” się sieć,  
co spowoduje, Ŝe nie będzie moŜliwe przesyłanie informacji z odpowiednią prędkością.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuścili: Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna i Kierownik 
Referatu Informatyki Waldemar Trzeciak. 

 

Na posiedzenie powrócił Radny Bogusław Kozioł. 
 

2. Informacja z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (druk nr 2/XXXIV).  

 
Niniejsza informacja zostanie przedstawiona na sesji. 

 
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego za rok 

2008/2009 (druk nr 2a/XXXIV) 
 

Niniejsza informacja zostanie przedstawiona na sesji. 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia „Powiatowego 
programu aktywności lokalnej na lata 2009-2013” (druk nr 3/XXXIV). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe Powiatowy Program aktywności 
lokalnej na lata 2009-2013 będzie słuŜył jako narzędzie przy realizowaniu projektu 
systemowego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”  
w zakresie rozwoju form aktywnej integracji. PowyŜszy projekt systemowy jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1- Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, które stanowią podstawę  
do przygotowania aplikacji o wsparcie finansowe.  
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej 
Starosty Gryfińskiego (druk nr 5/XXXIV).  

 
Radny Bogusław Kozioł powiedział, Ŝe na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Spraw 
Społecznych złoŜyła wniosek do Komisji Rewizyjnej w sprawie wykreślenia z uzasadnienia 
do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej 
Starosty Gryfińskiego (druk nr 5/XXXIV) następujących zdań: „Z całą pewnością moŜna 
bowiem stwierdzić, Ŝe nawet zakładając teoretycznie wystąpienie nieprawidłowości,  
nie mogła ona wpłynąć na wynik tegoŜ przedmiotowego konkursu. Jest to twierdzenie 
niepodwaŜalne gdyŜ matematyka  znosi dyskusję” , aby nikogo tym stwierdzeniem nie urazić. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe nie jest to złośliwe zdanie, a jedynie 
zawiera informację, Ŝe składanie skargi na Zarząd Powiatu juŜ w zasadzie jest niepotrzebne, 
poniewaŜ w tym momencie pokazuje się, Ŝe jednak to co dokonane zostało w czasie 
posiedzenia Komisji Konkursowej nie zmienia faktu, bo matematycznie licząc włączenie 
przedstawiciela  Rady Rodziców nie zmieniłoby wyniku konkursu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe w czasie dyskusji Radni odczytali, 
 Ŝe jest to w jakieś mierze zdradzenie wyniku głosowania.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  
na 2009 rok (druk nr 6/XXXIV).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na zadania realizowane w 2009 r. (druk nr 7/XXXIV). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe w związku z tym, Ŝe Zarząd PFRON 
dokonał podziału dodatkowej kwoty istnieje potrzeba podjęcia niniejszego projektu uchwały, 
po to aby środki mogły zostać wydatkowane do końca roku. Wysokość środków 
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przypadających dla Powiatu Gryfińskiego  według algorytmu na rok 2009 została zwiększona 
o kwotę 123 818,00 zł. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
. 

 
Ad.8 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk poinformował członków komisji o tym, Ŝe na kolejnym 
posiedzeniu mogą składać propozycje tematów do planu pracy na 2010 r. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał o budowę hali sportowej przy ZSP Nr 1 w Chojnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe jeŜeli jest juŜ projekt i będzie hala, 
to jest to teŜ budowanie. Ponadto Starosta poinformował, Ŝe z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej wpłynęło pismo przekazujące uchwałę Kolegium RIO w sprawie wszczęcia 
postępowania dotyczącego stwierdzenia niewaŜności w części Uchwały Nr XXXIII/314/2009 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie. Dodał, Ŝe dotyczy to zapisu 
zawartego w  paragrafie 1 ust. 3 uchwały o następującej treści: „środki PFOŚ i GW  
są przeznaczone w pierwszej kolejności na realizację zadań własnych powiatu”. Ponadto jest 
to niezgodne z zasadą demokracji i dostępu do środków publicznych.  
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe przyznaje rację Pani Dyrektor co do tego, 
Ŝe pierwszym priorytetem  powinna być szkoła zawodowa kształcąca w zawodzie. Odnosząc 
się do pisemnej prośby wójta Gminy Radgoszcz dot. rozwaŜania moŜliwości wsparcia 
finansowego dla gminy poszkodowanej w czasie powadzi zapytał, czy takowa pomoc będzie 
udzielana ze strony Powiatu.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe w tej chwili nie. Wcześniej została 
udzielona pomoc pogorzelcom z Gminy Kamień Pomorski oraz z Gminy Widuchowa  
w łącznej kwocie 10 000,00 zł. Dodał, Ŝe jeŜeli tutaj była pomoc lokalna, równieŜ tam 
powinna zostać taka udzielona, zwłaszcza Ŝe została tam udzielona pomoc państwowa, której 
tutaj nie było.  
 
 Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.40. 
   
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz.                      
                    
 

                                                               
                                                                   Przewodniczący Komisji  

 

                                                                    Piotr Waydyk 


