
PROTOKÓŁ nr 6/2007 
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

w dniu 26 czerwca 2007 r. 
 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00 i trwało do godz. 12.30. W posiedzeniu wzięło 
udział 6 członków komisji (lista obecności zał. nr 1) oraz Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Inspektor-Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Jarosław 
Witeńko, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-
Bień, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka. Posiedzenie otworzył i po stwierdzeniu quorum obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Bogusław Kozioł. Porządek obrad 6 posiedzenia Komisji został 
przyjęty jednogłośnie (zał. nr 2). Protokół nr 5/2007 z dnia 24.05.2007r. został przyjęty 
większością głosów. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych  
w sprawie projektów uchwał na IX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Wniosek Komisji Spraw Społecznych  
Prośba do Zarządu Powiatu Gryfińskiego o zwrócenie się do Rady Gminy w Mieszkowicach 
o zajęcie stanowiska w/s przejęcia zadania dot. prowadzenia ZSP w Mieszkowicach w roku 
szkolnym 2007/2008 (odpowiedź została udzielona na podstawie wyciągu z dn. 26.06.2007 r. 
z protokołu Nr 33/III/2007 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 12.06.2007 r. 
 
 Ad. 5 Analiza i opiniowanie materiałów na IX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 3/IX) 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiany dot. zwiększenia dochodów  
i wydatków budżetu powiatu w dziale Pomoc społeczna o kwotę 1.550,00 zł, pochodzącą  
z darowizny od osób fizycznych na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Binowie  
oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.100,00 zł, wynikającą z wpłat  
za wyżywienie w związku z pobytem uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. Dodała, że w/w projekt uchwały zostanie zmieniony w wyniku  dotacji 
przyznanej Powiatowi Gryfińskiemu w kwocie 299.823,00 zł na dofinansowanie zadania 
„Badanie wód powierzchniowych oraz zanieczyszczeń  w  Powiecie Gryfińskim w roku 
2007”, a także w wyniku porozumienia Powiatowego Zarządu Dróg z Gminą Mieszkowice 
w/s współfinansowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę dróg 
powiatowych tj. ul. Odrzańskiej i Dworcowej w Mieszkowicach w kwocie 42.700,00 zł.  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
Na posiedzenie przybył Radny Arkadiusz Augustyniak oraz Radny Marek Hipsz; posiedzenie 
opuścił Radny Adam Nycz. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany siedziby jednostki 

budżetowej - Domu Dziecka w Binowie (druk nr 2/IX). 
 
Wicestarosta Jerzy Miler powiedział, że w  związku ze zmianą siedziby jednostki Domu 
Dziecka w Binowie, jego wychowankowie do czasu zakończenia remontu nowej siedziby 
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placówki (Chojna, ul. Podmurze 4) zostaną zakwaterowani w budynku internatu ZSP nr 2  
w Chojnie. Dodał, że dzieci od 01.09.07 r. podejmą naukę w chojeńskich szkołach. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione projekty uchwał. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r. (druk nr 4/IX).  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zapis w projekcie nin. uchwały dot. 
zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 5.000,00 zł polegającym na zmniejszeniu 
wydatków w paragrafie Zakup usług pozostałych oraz na ich zwiększeniu w paragrafie 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.  
 

Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji 

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku 
budżetowego (druk nr 5/IX).  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zgodnie z art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Powiat Gryfiński zobowiązany  
jest do opublikowania pewnych informacji dot. przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 
roku budżetowego. Dodała, że budżet ten został rozszerzony o zadania wynikające z realizacji 
planów zakładów opieki zdrowotnej tj. zestawienia należności i zobowiązań w podziale  
na wymagalne i niewymagalne. Ponadto dodała, że większość zapisów w projekcie  
w/w uchwały powiela się z zakresem informacji wcześniej wskazanych w budżecie.  
 

Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

Na posiedzenie przybył Inspektor-Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 6/IX). 

 
Inspektor-Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że wymóg 
zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych wynika z art. 53 ust. 1 ustawy  
o rachunkowości. Dodał, że po zatwierdzeniu sprawozdań, placówki przedkładają  
je w Krajowych Sądach Rejonowych i w Urzędach Skarbowych. Ponadto dodał, że organem 
zatwierdzającym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie jest Rada Powiatu w Gryfinie, jako organ założycielski. 
 

Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7/IX).  
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Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 
Czarnowie (druk nr 8/IX). 

 
Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczyw 
Gryfinie (druk nr 9/IX). 

  
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuścił Inspektor-Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko. 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 
2007-2015”(druk nr 10/IX) 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że w/w strategia została opracowana na  podstawie istniejących 
systemów wsparcia i jest spójna ze Strategią Województwa Zachodniopomorskiego  
oraz Powiatowym Programem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Strategia powiatu składa 
się z dość obszernej części diagnostyczno-analitycznej, w której zostały wskazane  
m.in. główne problemy mieszkańców powiatu, stan i struktura demograficzna powiatu. 
Dodała, że w innych powiatach strategie były przygotowywane przez firmy zatrudnione  
z zewnątrz. Stwierdziła, że nie jest najwłaściwszą decyzją zlecać sporządzanie takiego 
dokumentu (który ma być wytyczną działań powiatu na najbliższe lata) osobom bezpośrednio 
nie związanym na co dzień z tego typu sprawami. Pani Dyrektor podkreśliła fakt, iż strategia 
Powiatu Gryfińskiego została przygotowana przez jednego pracownika z Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.  
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, czy istnieje możliwość zmodyfikowania 
powstałej strategii w razie pojawienia się w przyszłości nowych problemów.  
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że owszem. Dodała, że jest to dokument przedstawiający ogólne 
sformułowania, zarysy danej problematyki, który będzie można rozszerzyć o kolejne 
problematyczne zagadnienia. 

 
Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
Na posiedzenie przybyła Naczelnik Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-
Bień.  
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznania środków 

finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 
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zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach  
tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania( druk nr 16/IX) 

 
Naczelnik Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień powiedziała, 
że w tym roku został zmieniony zapis w art. 72 Karty Nauczyciela, z którego treści wynika,   
że obecnie organ prowadzący szkołę zobligowany jest do określenia rodzaju świadczeń 
przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Dodała,  
że w budżecie powiatu zostały zabezpieczone środki na w/w cel w wysokości 0,35% 
rocznych środków przyznawanych na wynagrodzenia zasadnicze czynnych nauczycieli z roku 
poprzedniego. Naczelnik dodała, że wysokość jednorazowego zasiłku nie może być niższa  
niż 100 zł i nie wyższa od  kwoty 500 zł. Dodała, że zasiłki te mogą otrzymać nauczyciele, 
którzy leczą się z powodu choroby zawodowej, są pacjentami zakładów opieki zdrowotnej 
oraz po leczeniu szpitalnym kontynuują leczenie w sanatorium. 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-
Bień, a na posiedzenie przybył Naczelnik Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Rafał Wołosiak. 
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania darowizny 

nieruchomości przekazanej przez Powiat gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko 
Zdrój(druk nr 11/IX). 

 
Naczelnik Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Rafał Wołosiak 
powiedział, że projekt nin. uchwały dot. odwołania darowizny nieruchomości ze względu  
na wykorzystanie jej niezgodnie z przeznaczeniem, na jakich została darowana. 
Nieruchomość została przekazana gminie do celów związanych z prowadzeniem działań  
z zakresu opieki zdrowotnej. Obecnie wykorzystywana jest do celów komercyjnych-
prowadzona jest w niej działalność gospodarcza. 
 

Komisja większością głosów przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 12/IX ). 

 
Naczelnik Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Rafał Wołosiak 
powiedział, że w poprzedniej kadencji Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę  
Nr XXX/384/2005 w/s wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości (położonej  
na działce nr 162) stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. Uchwała ta dot. wyrażenia 
zgody na sprzedaż w/w nieruchomości w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia 
warunków zagospodarowania działek przyległych tj. działek nr 155/1 i 155/2, stanowiących 
własność Pani Czesławy Gały. Dodał, że Pani Gała na własny koszt zleciła dokonanie 
podziału swojej nieruchomości i przekazała w drodze darowizny działkę nr 155/1 córce.  
Naczelnik dodał, że w wyniku przekazania nieruchomości zmieniły się warunki, które były 
brane pod uwagę przy wyrażeniu zgody na sprzedaż działki nr 162/1. Ponadto dodał, że 
sprzedaż części działki nr 162 nie poprawiłaby warunków zagospodarowania nieruchomości 
stanowiących własność Pani Gały, lecz pogorszyły oraz uniemożliwiłaby korzystanie z tej 
części nieruchomości, którą przekazała córce w formie darowizny, pozbawiając tym samym 
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jej możliwości korzystania z drogi dojazdowej do tej nieruchomości. Pan Rafał Wołosiak 
dodał, że w dalszym ciągu istnieje chęć podtrzymania stanowiska w/s sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej części nieruchomości działki o nr 162 z przeznaczeniem na poprawienie 
warunków zagospodarowania działek przyległych. 
  

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 13/IX).  

 
Naczelnik Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Rafał Wołosiak 
powiedział, że w poprzedniej kadencji Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę  
Nr XXVI/340/2005 za sprawą, której wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
części nieruchomości (położonej na działce nr 19/3 stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego) z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek 
przyległych tj. działek nr 9/1 i 9/9, stanowiących własność Pani Marioli Chyczewskiej-
Hervey. Dodał, że w tym przypadku również zaistniała konieczność zmiany uprzedniej 
uchwały Rady Powiatu. Naczelnik dodał, że w trakcie podziału geodezyjnego okazało  
się, że przeznaczona do sprzedaży działka powstała nie z jednej, lecz z dwóch działek 
powiatowych (19/3 i 27/9). Zapis w poprzedniej uchwale Rady Powiatu wyrażał zgodę  
na sprzedaż  tylko części działki tj. o nr 19/3. Na dzień dzisiejszy należy sprostować omyłkę 
poprzez poprawne określenie numerów nieruchomości, z których została wydzielona działka 
przeznaczona na sprzedaż  
  

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Rafał Wołosiak. 
 
14.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 14/IX).  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 15/IX).  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuścił Radny Jan Podleśny. 
 
 

Ad.4  Realizacja zadań przez Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka, Szkoły 
Specjalne w aspekcie budżetu – stan finansowy placówek na dzień 31.05.2007 r.   
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła analizę planów i wykonanie wydatków  
w w/w jednostkach. Ich omawianie rozpoczęła od przedstawienia sytuacji panującej w Domu 
Dziecka w Binowie (wykaz wydatków Domu Dziecka w Binowie stanowi zał. nr 3).  
Pani Skarbnik powiedziała, że na dzień 31.05.2007 r. placówka wykonała plan na poziomie 
niespełna 38%. Takie dane sugerują, że gospodarka tej jednostki prowadzona jest w sposób 
bardzo oszczędny. Porównując plan budżetu jednostki na dzień 31.05.2007 r.  
z jego wykonaniem w latach 2005-2006 można stwierdzić, iż plan budżetu od 2005 roku 
wzrósł o 32%. Ponadto dodała, że w planie budżetowym  w paragrafie Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych na realizację zadań w tym zakresie została przewidziana kwota  
w wysokości 30.000,00 zł. Pierwotnie Dom Dziecka w Binowie na wykonanie inwestycji 
miał planowane środki w kwocie 160.000,00 zł. W wyniku dokonanych zmian 90.000,00 zł 
zostało przeznaczone na dochodzenie do standaryzacji Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku-Zdroju, 30.000,00 zł powiat przeznaczył na remont tarasu dla Zgromadzenia 
Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Moryniu, kwota 10.000,00 zł 
została przeznaczona na zakup szyby ogniotrwałej w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. 
Pozostałą część tj. 30.000,00 zł otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
z przeznaczeniem na remont sanitariatu. Pani Skarbnik dodała, że w Domu Dziecka  
w Binowie na dzień dzisiejszy jest zatrudnionych 4 nauczycieli (w roku poprzednim  
było ich 6). Kolejną omawianą jednostką był Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju. Dodała,  
że wykonanie planu budżetu placówki w latach 2005-2006 zakończyło się zarówno 
zobowiązaniami wymagalnymi jak i niewymagalnymi (wykaz wydatków Domu Dziecka  
w Trzcińsku-Zdroju stanowi zał. nr 4). Dodała, że analizując strukturę zatrudnienia  
w w/w placówce wynika, że ilość etatów odnośnie nauczycieli zatrudnionych  
w w/w jednostce przez ostatnie 2 lata nie uległa zmianie, zmieniła się jednak ilość etatów  
w administracji placówki, która w tym roku szkolnym została zwiększona o 1,75 etatu. Pani 
Skarbnik dodała, że biorąc pod uwagę zestawienie wydatków w Domu Pomocy Społecznej  
w Dębcach (zał. nr 5) można zaobserwować, że sytuacja w/w placówki jest w miarę stabilna. 
Jedyne obawy mogą wzbudzać zobowiązania niewymagalne, które w ubiegłym roku wyniosły 
151.881,63 zł. Pani Skarbnik ponadto dodała, że po części sytuacja ta może  
być spowodowana blokadą środków finansowych, jaka została w ubiegłym roku nałożona  
na jednostkę. Kolejną omawianą jednostką był Dom Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie (zał. nr 6), którego plan budżetu na rok bieżący przewidziany został na kwotę  
w wysokości 2.840.139,00 zł. Izabela Świderek dodała, że jednostka dotychczas  
na wykonanie inwestycji dot. standaryzacji placówki przeznaczyła środki w kwocie 
177.063,02 zł. Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju (zał. nr 7) był kolejną 
omawianą jednostką, której budżet został zwiększony o kwotę 90.000,00 zł. z przeznaczeniem 
na dochodzenie do jej standaryzacji. Dodała, że plan budżetu od początku 2007 r. został 
wykonany w ponad 39%. Porównując ze sobą plany budżetu jednostki z przeciągu dwóch 
ostatnich lat można zauważyć, że w roku bieżącym jednostka otrzymała plan o 11,5% wyższy 
w stosunku do ubiegłych. Pani Skarbnik przy omawianiu zestawienia wydatków  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (zał. nr 8) stwierdziła, że jednostka bardzo 
często korzysta z programów finansowanych ze środków unijnych. Plan jednostki na dzień 
31.05.2007 r. został wykonany na poziomie przekraczającym 45%. Skarbnik poinformowała, 
że  sytuacja w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie (zał. nr  9) wygląda dość niekorzystnie. 
Wynika to z faktu, iż placówka do dnia 31.05. br. wykonała plan budżetu na poziomie 
przekraczającym 50%. Musiała również przenieść na tegoroczny plan budżetu kwotę  
w wysokości prawie 123.000,00 zł pochodzącą z zobowiązań wymagalnych z ubiegłego roku. 
Na zakończenie Pani Skarbnik powiedziała kilka słów nt. sytuacji występującej w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie i w Chojnie wskazując głównie uwagę na poziom 
wykonania planu budżetu oraz na zatrudnienie w w/w jednostce (zał. nr 10 i zał. nr 11). 



 77

Ad. 6  Sprawy różne, wolne wnioski, informacje 
 
Radny Czesław Krzemiński zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego, aby komisja  
była zwoływana z kilkudniowym wyprzedzeniem, aby mieć możliwość zapoznania   
się z materiałami sesyjnymi. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
 
       Przewodniczący 

                                                                                                       Komisji Spraw Społecznych 
 
                                                                                                                 Bogusław Kozioł 
 
 
 
 
Protokół sporządziła 
 
Magdalena Kłobut 
 
 
 
 
 
 
 


