
 1

PROTOKÓŁ NR 9/2007 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 21.09.2007 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.00. W posiedzeniu udział wzięło  
6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a wśród zaproszonych gości Wicestarosta 
Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela 
Świderek, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-
Bień. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący 
Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie 
stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punkt nr 6 
Wypracowanie propozycji i wniosków Komisji do budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 
rok. Porządek obrad 9 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych wraz ze zmianą został 
przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 2/XI); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w projekcie uchwały znalazły się dwa 
błędy w paragrafie 2 pkt. 2 zamiast rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 
powinien być rozdział 85202 Domy pomocy społecznej (kwota pozostaje bez zmian)  
i w uzasadnieniu w pkt. 6 zamiast Szkoła Podstawowa powinno być Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Na posiedzenie Komisji przyszedł Radny Andrzej Szelążek. 
 
2. 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 rok (druk nr 3/XI); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że nastąpiła zmiana dwóch dotacji. Jedna 
dotacja dla Szkół Niepublicznych na 2007 roku ulega zmniejszeniu planu finansowego  
w dziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 34 899,20 zł, a druga zmniejszeniu planu 
finansowego w dziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 150 612,72 zł. Zmiany wynikają  
z przedłożenia dokumentacji wykazującej rzeczywistą liczbę uczniów do naliczenia dotacji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego  
w uchwale Nr X/123/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 sierpnia 2007 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 r. (druk nr 4/XI); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła, że następuje zmiana przeznaczenia  
dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie dotacji w wysokości 4 000 zł z zakupu radaru  
na zakup alkotestu.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  

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

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie 

nowego dowodu rejestracyjnego oraz za wydanie prawo jazdy (druk nr 6/XI); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Ad. 5 Zapoznanie się ze stanem placówek oświatowych pod kątem rozpoczynającego się 
roku szkolnego 2007/2008. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
poinformowała, że Wydział Edukacji przeprowadził we wszystkich szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński kontrole mające na celu określenie 
stopnia przygotowania obiektów do rozpoczęcia zajęć edukacyjnych (materiał stanowi zał.  
nr 3). Nadzorowi podlega w szczególności przestrzeganie obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów. Celem kontroli było 
określenie stanu technicznego obiektów szkolnych z zewnątrz i wewnątrz, w tym korytarzy, 
pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych, gabinetów lekarskich, sal gimnastycznych  
oraz stan dróg dojazdowych. Pani Naczelnik określiła stan technicznych tych pomieszczeń 
jako dobry, nieco w gorszej sytuacji znajdują się pomieszczenia internatu w ZSP Nr 2  
w Chojnie i ZSP w Mieszkowicach. Sale gimnastyczne są zbyt małe, a zaplecza stołówek 
szkolnych w zdecydowanej większości urządzenia są do wymiany. W okresie wakacyjnym 
zostały wykonane prace przez poszczególne szkoły: 
- ZSP Nr 1 w Gryfinie - aktualizacja sprzętu przeciwpożarowego; 
- ZSP Nr 2 w Gryfinie - remont korytarza, odmalowanie dwóch gabinetów lekcyjnych, 
termomodernizacja budynku szkoły; 
- ZSS w Gryfinie - usunięto przecieki na dachu i drobne awarie; 
- ZSP Nr 1 w Chojnie - przygotowanie pomieszczeń dla pedagoga, generalny remont dachu  
z wymianą instalacji odgromowej, remont łazienki, konserwacja sprzętu sportowego; 
- ZSP Nr 2 w Chojnie - drobne remonty sal lekcyjnych, odmalowanie 9 pokoi w internacie; 
- SOS-W w Chojnie - modernizacja instalacji elektrycznej w bibliotece, I etap modernizacji 
ośrodka; 
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- ZSP w Mieszkowicach - odmalowanie pomieszczeń kuchennych i socjalnych, odnowienie 3 
pokoi w internacie, zakonserwowanie sprzętu rolniczego.  
Przygotowanie do roku szkolnego to także polityka kadrowa (zatrudnienie i dobór kadry), 
organizacja pracy nauczycieli i uczniów (działalność pozalekcyjna, wykształcenie i awanse 
zawodowe nauczycieli, budżet placówki itd.). Na ten temat informacja zostanie przygotowana 
przez Wydział Edukacji po zebraniu wszystkich sprawozdań.  
 
Wniosek Komisji Spraw Społecznych złożony przez Przewodniczącego Komisji  
Nr BRZ.0053-25/2007 z dnia 21 września 2007 r. 
 
Prośba o zorganizowanie spotkania Zarządu Powiatu, Komisji Spraw Społecznych  
z pracownikami i Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. 
(sugerowany termin spotkania to druga połowa października br.)  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek. 
 
Ad. 6 Wypracowanie propozycji i wniosków Komisji do budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na 2008 rok. 
 
Przewodniczący Komisji zapytał, czy członkowie Komisji mają wypracowane wnioski  
lub propozycje do przyszłorocznego budżetu Powiatu Gryfińskiego i przypomniał,  
że ewentualne wnioski należy składać do 30 września br. 
 
Przewodniczący Komisji powiedział, że pod koniec ubiegłego i w bieżącym roku szkolnym 
nie są zwracane dojazdy na zawody sportowe. Należałoby zastanowić się, w jaki 
dopuszczalny sposób można zabezpieczyć takie środki w budżecie szkoły. Radny Jan 
Podleśny zaproponował, że przygotuje jako MOS wyliczenia środków niezbędnych  
do zabezpieczenia na dojazdy dla uczniów na zawody sportowe i wówczas zostanie 
sformułowany wniosek do budżetu na 2008 rok. 
 
Radny Adam Nycz poprosił, aby uwzględnić i wykazać w przyszłorocznym budżecie  
w subwencji oświatowej środki na podwyżki dla nauczycieli i pracowników oświaty szkół, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
Wniosek Komisji Spraw Społecznych złożony przez Radnego Adama Nycza  
Nr BRZ.0053-26/2007 z dnia 21 września 2007 r. 
 
Prośba o wykazanie w subwencji oświatowej, na jakim poziomie będą uwzględnione 
podwyżki dla pracowników oświaty (według budżetu na 2008 r.). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek. 
 
Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Bogusław Kozioł odczytał treść skargi na działania Kierownika 
Internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie Pani N. Wasilewskiej złożonej przez Panią D. W. 
 

Komisja zapoznała się z treścią pisma. 
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Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł zapytał przedstawicieli 
Zarządu Powiatu, czy zostały zmniejszone dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że Zarząd Powiatu ustalił wysokość 
dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych na rok szkolny 2007/2008, 
które obliczane są na podstawie kryteriów m. in. wielkości zarządzanej placówki, złożoności 
zadań, liczby uczniów i oddziałów w placówce.  
 
Następnie Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych zwrócił się do członków Komisji  
z prośbą opracowania i kierowania do niego propozycji do Planu pracy Komisji Spraw 
Społecznych na 2008 rok. 
 
Protokół nr 8 posiedzenia wyjazdowego Komisji Spraw Społecznych został przyjęty 
większością głosów (5 za, 1 wstrz. się, 0 przeciw). 
 
 
Zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
  
 Bogusław Kozioł 
 


