
PROTOKÓŁ nr 3/2007 
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

w dniu 3 kwietnia 2007 r. 
 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.30 i trwało do  godz. 14.30. W posiedzeniu wzięło 
udział 7 członków komisji (lista obecności zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski,  Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Przemysław Szajewski, Geodeta 
Powiatowy Grzegorz Downar, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska, Marcin Bołbot pracownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  Marian Mielczarek, Kierownik 
Referatu Powiatowego Urzędu Pracy  Małgorzata Szwajczuk. Posiedzenie otworzył  
i po stwierdzeniu quorum  obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Bogusław Kozioł. 
Porządek obrad 3 posiedzenia Komisji został przyjęty bez zmian (zał. nr 2). Protokół  
nr 2/2007 z dnia 26.02.2007r. został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia 
było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na VI sesję Rady Powiatu 
w Gryfinie. 
 
 Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na VI sesję Rady Powiatu w Gryfinie 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w   Gryfinie z siedzibą w Baniach. (druk nr 14/VI) 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Przemysław Szajewski powiedział,  
że skarga dotyczyła zmiany organizacji ruchu na ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Chojnie, 
polegającej na ograniczeniu poruszających się po ulicy pojazdów do 5 ton. Skarga została 
wniesiona przez Państwa Jadwigę i Jerzego Pindral, ponieważ ograniczenie uniemożliwia  
im dojazd do posesji - wytwórni kostki podbrukowej zlokalizowanej na tej ulicy. Naczelnik 
dodał, że skargę tą uznaje się za niezasadną z racji tego, że zostały wydane pozytywne opinie 
Komendanta Wojewódzkiego Zarządcy Drogi oraz Zarządcy Krajowych Dróg i Autostrad, 
stwierdzające nieodpowiedni stan podłoża do użytkowania pojazdów nie przekraczających  
5 ton nacisku  na oś. Ponadto dodał, że istnieje alternatywna droga,  trochę dłuższa,  
którą również można dojechać do miejsca wytwórni, a która nie posiada żadnych ograniczeń. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał czy Państwo Pindral mają utrudniony dojazd  
do wytwórni. 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Przemysław Szajewski odpowiedział,  
że Państwo Pindral mają zapewniony dojazd do posesji, jedyne utrudnienie może polegać  
na tym, że teraz aby dojechać do posesji muszą pokonać trochę dłuższy odcinek drogi. Dodał, 
że zmieniając organizację ruchu należy przede wszystkim brać pod uwagę bezpieczeństwo 
ruchu oraz parametry drogi. Dodał, że ważną rzeczą jest fakt, iż od samego początku skargę  
tą rozstrzygał Powiatowy Zarząd Dróg w Baniach, co nie było w jego kompetencji. 
Powiatowy Zarząd Dróg powinien zgodnie z  właściwością przekazać wniosek dotyczący 
skargi Wydziałowi Komunikacji i Transportu, który w imieniu Pana Starosty zajmuje  
się zadaniami związanymi z zarządzaniem ruchem na drogach. 
 

Komisja większością głosów przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Baniach (druk nr 13/VI oraz druk  
nr 15/VI). 

 
Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar powiedział, że w momencie odnowienia ewidencji 
gruntów, grunty należące do Skarbu Państwa zostały włączone do działki drogowej, które  
z kolei zostały zajęte przez Państwa Kiepurów i Woźniaków. Zgodnie z obowiązującym 
prawem są oni samoistnymi posiadaczami tych gruntów. Dodał, że nigdy nie nastąpiło 
przejęcie tych terenów przez gminę Chojna, czy Starostwo Powiatowe w Gryfinie. W chwili, 
kiedy zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, część tych terenów stanie 
się gruntami niezbędnymi w zagospodarowaniu jako droga. Pozostała część pozostanie 
gruntami Skarbu Państwa, do których wnioskodawcy złożonej skargi będą mieli prawo 
pierwokupu. 
 
Radny Andrzej Szelążek zapytał, czy na tym etapie skarga jest niezasadna.  
 
Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar odpowiedział, że tak ponieważ na dzień dzisiejszy 
nie został uchwalony jeszcze plan zagospodarowania przestrzennego w związku z czym 
grunty przez nich użytkowane, pomimo innego zapisu w ewidencji gruntów, należą de facto 
do Skarbu Państwa, a nie do Skarbu Powiatu. 
 
Przewodniczący  Bronisław Kozioł powiedział, że omawiane uchwały znajdą się na druku 
13/VI i 15/VI. 
 
Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar powiedział, że sprawa jest identyczna  
w obu przypadkach. Obie rodziny zdały grunty do Skarbu Państwa, a po przywróceniu 
własności na części, dotyczące granic pod budynkami i na działkach w bezpłatnym 
użytkowaniu, grunty te pozostały w dalszym ciągu w posiadaniu Skarbu Państwa. W związku 
ze zmianą przebiegu granicy zostały one włączone do działek gminnych. 
 
Radny Andrzej Szelążek zapytał czy wnoszący skargę zaskarżają działania dyrektora  
o włączenie tego terenu do pasa drogowego. 
 
Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar odpowiedział, że skarga ta jest o tyle zasadna,  
że grunty ten nigdy nie były pasem drogowym. 
 
Radny Andrzej Szelążek zapytał czy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Baniach 
włączając  
te grunty do pasa drogowego naruszył granice działek właścicieli, czy zostały naruszone 
jakieś inne stany prawne. 
 
Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar powiedział, że naruszył stan posiadania właścicieli. 
Przy założeniu, że z zachowaniem wszelkich procedur grunty zostałyby przejęte ze Skarbu 
Państwa do Gminy Chojna, a następnie przekazane do powiatu, to i tak, aby móc wejść  
na te grunty trzeba byłoby posiadaczowi nakazać wykonanie odpowiednich czynności. Mowa 
tu o opuszczeniu przez posiadacza terenu. Geodeta dodał, że w przypadku kiedy posiadacz  
nie wyraziłby zgody na tego typu działania sprawę należałoby skierować do Sądu  
o przywrócenie stanu posiadania. 
 
Radny Andrzej Szelążek zapytał o istotę tej uchwały, a także co będzie za sobą niosła. 
 



 33

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że skargi na kierowników jednostek 
rozpatrywane są przez właściwą Radę. Jeżeli  stwierdzi ona o  zasadności takiej skargi, 
Zarząd Powiatu  zobowiązany jest podjąć decyzje o winie oskarżonego .  
 

Komisja większością głosów przyjęła przedstawione projekty uchwał. 
 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Transportu i Komunikacji Przemysław Szajewski  
wraz z Geodetą Powiatowym Grzegorzem Downarem. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  

i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszy Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. (druk 
nr 5/VI) 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska  
powiedziała, że zmiany w załączniku do w/w uchwały dotyczą stanu środków finansowych  
na początku roku po rozliczeniu rzeczywistego wykonania sprawozdań. Następnie zmiany  
w poz. 4,9 zał. Nr 2  dotyczą zwiększenie środków finansowych z kwoty zatwierdzonej tj.  
z 2000 zł na 20000 zł w związku z tworzeniem polsko – niemieckiego projektu  „Kraina 
epoki lodowca na brzegach Odry”. Naczelnik dodał, że wynika to z porozumienia  
o współpracy w ramach polsko-niemieckiego projektu Geopark. Zmiany dotyczą również 
punktu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Gryfinie, gdzie zamiast kwoty 5000 zł wpisano 3000 zł. Również nastąpiła zmiana nazwy 
zadania na „ Działalność kontrolna w zakresie gospodarki wodnej  i ochrony wód realizowana 
przez Społeczna Straż Rybacką Powiatu Gryfino na Okręg  Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Szczecinie”.  
 
Z posiedzenia wyszła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Lucyna Krzemińska 
 

Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania Samodzielnego 

Publicznego Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie  
w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 7/VI ). 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha powiedziała, że uchwała dotyczy przekazania  
przez Starostwo Powiatowe nieruchomości stanowiących własność powiatu. Są to dwie 
nieruchomości, obecnie wykorzystywane jako ZOL-e. Jeden zlokalizowany jest w Gryfinie  
na ulicy Niepodległości, w których mieszczą się pomieszczenia byłego OIOM-u będące  
we władaniu Szpitala na podstawie umowy urzeczenia, natomiast druga mieści się w Pniewie. 
Lucyna Zawieruch dodała, że należy włączyć te dwie nieruchomości do struktur Szpitala  
aby zwiększyć jego możliwości  finansowe. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na dzień dzisiejszy  uchwała  
w sprawie przekazania nieruchomości w formie darowizny SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu 
w Gryfinie w niczym nie przeszkadza w funkcjonowaniu Zakładów Opieki Leczniczej.  
Oba ZOL-e w dalszym ciągu funkcjonują jako dwie samodzielne  publiczne jednostki, dla 
których organem założycielskim będzie Powiat Gryfiński, natomiast kto inny będzie  miał 
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zawarte umowy z tymi jednostkami. Na dzień dzisiejszy powiat ma zawartą z dyrektorami 
Zakładów umowę użyczenia i tak samo  Dyrektor Szpitala ewentualnie likwidator Szpitala 
będzie miał z nimi zawartą umowę dzierżawy. W ten sposób Szpital będzie  mógł pozyskiwać 
środki finansowe na swoją działalność, w wyniku której będzie mógł spłacać stare zadłużenia, 
a w razie potrzeb zaciągać nowe pożyczki. Aby móc tak zrobić majątek szpitala musiałby być 
wolny od długu.  Tym bardziej, że część nieruchomości Szpital ma zajęte przez Urząd 
Skarbowy, a na samym budynku ciąży zastaw skarbowy, który w niedługim okresie 
przekształci się w hipotekę ZUS-u. W przyszłości istnieje taka ewentualność, że dwa ZOL-e 
mogą ulec przekształceniu, z publicznego w niepubliczny zakład. Dodał również, że Zarząd 
Powiatu podejmując tego typu działania nie myśli o zmianie funkcji tych obiektów.  
Tym bardziej, że Zakład w Nowym Czarnowie zgodnie z zapisami w  planie 
zagospodarowania przestrzennego, ale i w związku z ograniczeniami spowodowanymi bliską 
lokalizacją z Zespołem Elektrowni Dolna Odra S.A. może  prowadzić taką  działalność  
jak dotychczas. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał jaka jest wycena nieruchomości Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wartość nieruchomości uległa 
zmianie, ze względu na fakt, iż ostatni operat szacunkowy wyceny wartości tej nieruchomości 
był przeprowadzony w czerwie 2003 r.  
 

Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania darowizny 

nieruchomości przekazanych przez  Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko 
Zdrój (druk nr 8/VI). 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha powiedziała, że przedstawiony projekt uchwały 
dotyczy dwóch nieruchomości, które Powiat Gryfiński przekazał  w formie darowizny 
Gminie Trzcińsko Zdrój, z uwzględnieniem tego, że miały być w nich prowadzone zadania   
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Na dzień dzisiejszy jedna z nieruchomości jest 
wydzierżawiona przez Gminę z przeznaczeniem pod działalność restauracyjną.  W  drugiej 
nieruchomości  prowadzi się niezgodną z podjęta umową  działalność medyczną. Lucyna 
Zawierucha dodała, że zgodnie z  zapisem w podjętej  umowie powinna  być sprawowana 
opieka zdrowotna przez SPZOZ, a nie jak jest faktycznie przez NZOZ. W wyniku  
nie zastosowania się do umowy Powiat Gryfiński dąży do odwołania darowizny. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że ostatecznie dojdzie do odwołania 
tylko jednej nieruchomości w drodze darowizny, którą stanowi  nieruchomość  
z przeznaczeniem pod działalność restauracyjną. W tym przypadku ewidentnie winę za taki 
stan rzeczy ponosi Gmina Trzcińsko Zdrój, zgadzając się na wydzierżawienie  
tej nieruchomości niezgodnie z  warunkami umowy. W przypadku drugiej nieruchomości  
za niewłaściwe wykorzystanie nie obciąża się winą Gminy, z racji tego, że w części zostały 
spełnione warunki umowy. Nieruchomość została wykorzystana na cele związane z ochroną 
zdrowia, tyle że była sprawowana przez niewłaściwy ZOZ.  
 

Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
 



 55

Posiedzenia opuściła Lucyna Zawierucha Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.  
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfine w sprawie określenia zadań realizowanych 

ze środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2007 r. (druk nr 6/VI) 

 
Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały 

 
Posiedzenie opuścił  Marcin Bołbot  pracownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie. 
 
7.   Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za rok 2006 r. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  Marian  Mielczarek powiedział,  
że w Powiecie Gryfińskim od 4 lat można zaobserwować tendencję spadkową bezrobocia.  
W 2006 r. w  Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się 7800 osób, zaś wyrejestrowało 
się 9600. Ogólnie stopa bezrobocia w całym kraju wyniosła 15%. W województwie 
zachodniopomorskim 21,7 %, a w Powiecie Gryfińskim 24,8% co daję nam możliwość 
zakwalifikowania się w województwie  na środkowym miejsu  pod względem bezrobocia. 
Dodał, że w powiecie  występuje   niski poziom kształcących się osób bezrobotnych.  
W ujęciu procentowym przedstawia się to w sposób następujący: z wykształceniem 
podstawowym rejestruje się od kilku lat 40% bezrobotnych, z wykształceniem zawodowym  
i średnim w sumie około 47%. Najmniej liczną grupę stanowią osoby z wyższym 
wykształceniem. Stopień bezrobocia we wszystkich gminach wykazuje tendencję spadkową. 
Na koniec 2003 r. bezrobotnych było ponad 10 tys. osób, a w 2006 r. odnotowano 6 882.  
W porównaniu do pozostałych gmin największe bezrobocie  odnotowano w Gminie Gryfino  
i w Gminie Chojna. W 2006 roku  wzrosła liczba osób podejmujących pracę. Liczba ofert 
pracy wynosiła 1800, zaś pracę podjęło ponad 3700 osób. Wynika z tego, że na jedną ofertę 
pracy przypadły 3-4 osoby. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w 2006 r. zrealizował  
5 programów dotyczących środków finansowych na realizację działań dla osób bezrobotnych. 
Pierwszym programem jest „ Mój Biznes” , który  oferował szkolenia i dotacje na podjęcie 
działalności gospodarczej. W powyższym programie mogły uczestniczyć  osoby w przedziale 
wiekowym od 26 do 50 lat, które przed podjęciem działalności gospodarczej przeszły 
szkolenie ABC Biznesu. Ogólnie z programu skorzystało 25 osób, a jego koszt wyniósł około 
270 tys. złotych. Program pn. „Przeciwko Wykluczeniu Społecznym” przewidziany był dla 
osób szczególnego ryzyka, kobiet które były bezrobotne powyżej 44 miesięcy. Program 
obejmował szkolenia, a następnie przygotowanie zawodowe. W programie tym wzięło udział 
14 osób, a jego koszt wyniósł ponad 68 tys. złotych. Program „Masz Wybór-zyskasz nowe 
możliwości” przewidziany był dla osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, który 
obejmował szkolenia, przygotowanie zawodowe i staże( dla osób do 25 roku życia).  
W programie wzięło udział 9 osób. Program EFS w ramach działań 1.2 Sektora Programu 
Operacyjnego Rozwój Ludzkich Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006 skierowany  
był w kierunku młodzieży do 25 roku życia, w którym uczestniczyło 295 osób, zaś w ramach 
działań 1.3 skierowanego do osób trwale bezrobotnych wzięło udział 238 osób. Dyrektor 
dodał, że przeciętna efektywność podejmowanych działań wyniosła 52,54%. Więcej 
informacji odnośnie przedłożonego sprawozdania radni znajdą w sprawozdaniach, które 
otrzymali. 
 
Radny Czesław Krzemiński powiedział, że z tego co mówi Dyrektor wynika, że właściwe 
funkcjonowanie PUP w Gryfinie przyczyniło się do spadku bezrobocia. 
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział,  
że między innymi tak. 
 
Radny Andrzej Szelążek zapytał w jaki sposób Powiatowy Urząd Pracy dociera do osób 
bezrobotnych, które mogłyby skorzystać z działań podnoszących kwalifikacje  
bądź z możliwości zdobycia pracy, w momencie wpłynięcia funduszy na realizację  
tych działań.  
 
Kierownik Referatu Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Szwajczuk część środków 
pieniężnych  przyznawane jest  decyzją Ministralną wynikającą z rozporządzenia ustalającego 
limit środków dla poszczególnych urzędów pracy. Pozostała część środków pozyskiwana jest 
na zasadzie konkurowania o nie u odpowiednich podmiotów jak na przykład “EFS”, 
“Rezerwa Marszałka”, “Rezerwa Ministra”. W ubiegłym roku Powiatowy Urząd Pracy 
otrzymał fundusz w wysokości 3 mln złotych. Kierownik dodała również, że jeżeli chodzi  
o odpowiednie pozyskiwane osób bezrobotnych, to przede wszystkim odbywa się to poprzez 
różnego rodzaju ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie zawierając  najważniejsze informacje 
dotyczące danego programu. Podczas wizyt osób poszukujących pracy sami pracownicy PUP 
informują zainteresowanych o takim przedsięwzięciu. 
 
Radny Andrzej Szelążek zapytał jaka ilość  środków pieniężnych  została pozyskana  
z zewnątrz na realizację programów i projektów PUP i jaka przewiduje się na rok bieżący. 
w ubiegłym roku w ramach programów. 
 
Kierownik Referatu Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała, 
że z każdym rokiem tych środków jest coraz więcej. W roku poprzednim limit środków 
Funduszu Pracy przyznanych decyzją administracyjną wyniósł 5 452 600 złotych. Całość 
środków jakimi Urząd Pracy dysponował liczył 8 062 060 złotych. Wynika z tego, że  ponad 
3 mln złotych Urząd pozyskał dzięki programom i ich realizacją. 
 
Radny Andrzej Szelążek  zapytał jak sytuacja będzie wyglądała w roku bieżącym. 
 
Kierownik Referatu Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała, 
że Urząd Pracy kontynuuje realizacje z roku ubiegłego dwóch programów EFS.  
Jest to program „Znajdź swoje miejsce” , na który  przeznaczono około 2 mln, podobnie  
jak na w przypadku drugiego programu przeznaczonego dla osób bezrobotnych i trwale 
zagrożonych bezrobociem. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek dodał,  
że wraz z wkładem własnym Urzędu Pracy do dyspozycji na te 2 programy  jest ponad  
5 mln zł. Ponadto  Urząd zobligowany jest do tego, aby do każdego funduszu dokładać 27%  
kwoty przyznanych środków. 
 
Posiedzenie opuścił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  Marian Mielczarek,  
oraz Kierownik Referatu Małgorzata Szwajczuk. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Zarządu 

Powiatu w Gryfinie. (druk nr 2/VI). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, powiedział że zgodnie ze Statutem Powiatu 
Gryfińskiego Zarząd Powiatu powinien liczyć 5 członków. Ze względu na mniejszy skład, 
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zachodzi konieczność jego uzupełnienia. Starosta powiedział, że na stanowisko proponuje 
Radnego Marka Hipsza. 
Radny Czesław Krzemiński powiedział, że chciałby trochę więcej dowiedzieć się o osobie, 
która ma zostać Członkiem Zarządu. 
 
Radny  Marek Hipsz powiedział, że w tym roku kończy studia politologiczne z zakresu 
Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego. Dodał, że w przypadku powołania  
jego osoby na Członka Zarządu Powiatu mógłby wykorzystać swoje doświadczenie jakie ma  
z Zespołu  Elektrowni Dolna Odra S.A., w którym jest zatrudniony jako Specjalista  
ds. Organizacji i Zarządzania w Biurze Zarządu. Dodał, ze jest obyty w świecie politycznym 
m.in. np. PiS i to może ułatwić kontakty dla dobra Powiatu. Dodał również, że jeżeli zostanie 
wybrany na Członka Zarządu Powiatu dołoży wszelkich starań, aby przyczyniać się do dobrej 
pracy i działalności Zarządu. Skorzysta również  z pomocnych wskazówek swoich kolegów 
radnych, aby móc zdobyć potrzebną wiedzę i doświadczenie. 
 
Radny Czesław Krzemiński  zapytał czy radny Marek Hipsz ma jakiekolwiek 
doświadczenie samorządowe. Dodał, że wg. niego człowiek będący w Zarządzie Powiatu nie 
powinien zdobywać wiedzy tylko ją przekazywać. 
 
Radny Marek Hipsz odpowiedział, że jego zdaniem człowiek uczy się do końca życia i nikt  
nie jest w stanie posiąść wiedzy w 100%. Osoby z wieloletnim stażem i doświadczeniem 
również popełniają błędy. Dodał, że jeżeli chodzi o doświadczenie samorządowe to prowadzi 
działania wśród dzieci i młodzieży na arenie sportowej, reprezentując tym samym Powiat 
Gryfiński.   
  

Komisja większością głosów przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie „ Programu współpracy  

Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2007”.(druk nr 3/VI) 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na Powiat Gryfiński został nałożony 
obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi w  ramach w/w programu. W wyniku 
tego programu organizacje pozarządowe wykonują czynności, które zgodnie z ustawą  
o samorządzie powiatowym są w kompetencjach powiatu . Do zadań powiatu  z  zakresu 
pomocy społecznej należy prowadzenie Domów Opieki Społecznej, gdzie w przypadku 
Mieszkowic zarządcą jest Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego. Starosta dodał, że co roku Zarząd Powiatu będzie przedkładał Radzie 
Powiatu sprawozdanie z   realizacji tej współpracy z roku poprzedniego. 
  

Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „wieloletniego 

programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. (druk nr 4/VI) 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
11. Projekt  uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
9/VI). 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z likwidacją SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie  zostanie powołany jego Likwidator. Dodał, że Radni 
otrzymają do wglądu  specyfikację na dzierżawę Szpitala. Pomimo wielu prób naprawczych  
Szpital utracił płynność finansową, w wyniku której jego zadłużenie przekroczyło kwotę 
ponad 3 mln złotych. Starosta dodał , że w wyniku likwidacji Szpitala zostanie 
przeprowadzony przetarg. Największe jak dotąd szanse na jego przejęcie ma NZOZ 
“INTERMED”. Sama uchwała dotycząca w/w likwidacji nie zwalnia Powiatu od 
odpowiedzialności ponoszonej za zakres i jakość                        
świadczonych usług bez względu na to czy  będzie to zakład - publiczny czy niepubliczny.  
Starosta powiedział, że Pani Dyrektor SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie złożyła 
wypowiedzenie w  trybie natychmiastowym i od kilku dni obowiązki Dyrektora SPZOZ 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie pełni Jerzy Herwart, wraz ze swoim zastępcą doc. 
Ordynatorem Oddziału Ginekologii – Markiem Bulsą. Termin zakończenia czynności 
likwidacyjnych został ustalony  na dzień 31 grudnia 2011 r. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12  kwietnia 2006 r. w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (druk 
nr 10/VI) 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Likwidacji w Gryfinie nie mając kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia,  prowadzi bezpłatne świadczenia medyczne dla mieszkańców Powiatu 
Gryfińskiego z zakresu Poradni Zdrowia Psychiatrycznego. Starosta dodał, że  funkcjonująca 
działalność miała na celu ograniczenie dostęp wierzycieli do budżetu powiatu. Powiat stara 
się zmienić formę  działalności Likwidatora na umowę – zlecenie, a nie jak do tej pory  
o dotację z budżetu powiatu.  
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
 
13. Projekt uchwały Rady Powaitu w Gryfinie w sprawie powiadomienia Sekretarza 

Powiatu o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu Oświadczenia 
lustracyjnego(druk nr 11/VI). 

  
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały 

 
14.   Projekt uchwały Rady Poaiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 12/VI) 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu jako organ powiatu 
odpowiedzialny za wykonanie w/w  projektu uchwały, proponuje zwiększenie  dochodów 
budżetu powiatu, ze względu na wyższą korektę subwencję oświatową. W wyniku  
jej  wzrostu doszło do zmniejszenia  dochodów budżetu powiatu o kwotę 92.628,00zł z tytułu 
udziału  we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto nastąpiło 
zmniejszenie wydatków o kwotę 14.280,00 zł przeznaczonych na dotację dla NRDD 
“Agatos”  w Gardnie w związku z przeniesieniem jednego z wychowanków z ww. placówki 
do Domu Dziecka w Binowie. 
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Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że z dniem 2 kwietnia 2007 r.  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie doszło do zmiany na stanowisku dyrektora. 
Nowym Dyrektorem  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie została Pani Marianna 
Kołodziejska - Nowicka, były pracownik Domu Dziecka w Binowie. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

       
 
       Przewodniczący 

                                                                                                       Komisji Spraw Społecznych 
 
                                                                                                                 Bogusław Kozioł 
 
 
 
Na posiedzeniu obecny był protokolant Pan Radosława Kaliński  
z powodu jego nieobecności w pracy,  
protokół sporządziła: 
Magdalena Kłobut 
 
 
 
 
 
 


