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PROTOKÓŁ Nr 11/2007 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Komisji Spraw Społecznych 

w dniu 27 listopada 2007 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 15.50. W posiedzeniu wzięło 
udział 5 członków Komisji Gospodarki oraz 6 członków Komisji Spraw Społecznych (listy 
obecności – zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński 
Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień, 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Natalia 
Sikora, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. Posiedzenie otworzył i po stwierdzeniu quorum obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr Waydyk wraz z Przewodniczącym Komisji Spraw 
Społecznych Bogusławem Koziołem. Porządek obrad 11 posiedzenia komisji, (zał. nr 2) 
został przyjęty jednogłośnie przez obydwie komisje. Głównym punktem posiedzenia była 
analiza i opiniowanie projektów uchwał na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz ocena 
zaawansowania remontów obiektów oświatowych, ich związek z realizowanymi  
i planowanymi zmianami organizacyjnymi w szkolnictwie ponadgimnazjlanym i specjalnym. 
Ponadto ocena zaawansowania remontów obiektów pomocy społecznej w kontekście domów 
pomocy społecznej prowadzonych przez stowarzyszenia.  
 
Ad. 4  Analiza i opiniowanie materiałów na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu 
Pomocy Społecznej pod nazwą: „Tworzenie lokalnego systemu opieki nad 
dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2012”(druk nr 2/XIII). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odnosząc się do wniesionych przez Radnego Jana 
Gładkowa i Radnego Adama Nycza uwag, co do treści powyższego programu powiedziała,  
że na stronie 9 w opisie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
użyto niewłaściwego stylu – słowo „opiece rodzinnej” powinno zostać zastąpione słowem 
„opieki rodzinnej”. Ponadto w zapisie na stronie 16 ujętym w tabeli pn. Tworzenie systemu 
instytucjonalnych form pomocy dziecku i rodzinie tj. „tworzenie Ośrodków Interwencji 
Kryzysowej i Ośrodków Wsparcia stosownie do występujących potrzeb” słowo „ośrodek” 
powinno zostać zastąpione słowem „punkt” oraz należałoby wykreślić sformułowanie 
„stosownie do występujących potrzeb”, ponieważ w rubryce pn. „Planowany termin 
realizacji” zapis ten został już uwzględniony.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy były nanoszone jakiekolwiek poprawki  
do treści w/w programu, po tym jak został zniesiony z porządku obrad  z XII posiedzenia sesji 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska – Nowicka 
odpowiedziała, że na stronie 10 i 11 zostały dopisane świetlice gm. Cedynia oraz Domy 
Dziecka w Chojnie i Trzcińsku Zdroju oraz na stronie 13 w celach szczegółowych  zostało 
poprawione pod względem stylistycznym zdanie o następującej treści: „W tworzeniu systemu 
opieki nad rodziną i dzieckiem szczególnie istotne jest założenie włączania do pracy 
wszystkich podmiotów funkcjonujących w środowisku lokalnym wspierających  
i wspomagających dziecko i rodzinę…” 
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Radny Józef Medyński zapytał, czy wszystkie uwagi Radnego Jana Gładkowa zostały 
zamieszczone w w/w programie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że  po uzgodnieniu z Radnym Janem 
Gładkowem część poprawiono, pozostałe uwagi pozostały w wersji poprzedniej. 
 

Komisja Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania oczywistego 

błędu pisarskiego w Uchwale Nr XII/147/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
31.10.2007r. (druk nr 3/XIII). 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że sprostowanie błędu pisarskiego powyższego projektu uchwały dot. 
zastąpienia słów: „niepełnosprawnych intelektualnie” słowami „przewlekle somatycznie 
chorych”.    
 

Komisja Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. 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 4/XIII). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wprowadzone zmiany  
w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie mają na celu 
usprawnienie funkcjonowania Wydziału Finansowo-Księgowego, polegające na przekazaniu 
Skarbnikowi Powiatu obowiązków Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego  
i Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego. Dodał, że obecnemu Głównemu 
Księgowemu zostanie zaproponowane pełnienie obowiązków Zastępcy Głównego 
Księgowego. Starosta dodał, że w wyniku przeprowadzonej kontroli z Urzędu 
Wojewódzkiego okazało się, że Starostwo Powiatowe ma źle rozwiązaną kwestię dot. 
pełnienia dyżurów w/s przyjmowania skarg i wniosków od petentów. Dotychczas miały one 
miejsce raz w miesiącu, a zgonie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego 
powinny się odbywać raz w tygodniu po godzinach pracy. Ponadto dodał, że trzecia zmiana 
umotywowana była potrzebą określenia dodatkowych zadań dla Wydziału Architektury  
i Budownictwa. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, że w zał. nr 2 do Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie w części wykazu pn. „Pomoc 
społeczna” pkt. 1 otrzymuje brzmienie „Dom Dziecka w Chojnie”. 
 

Komisja Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

  
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powiadomienia Sekretarza 

Powiatu o obowiązku złożenia Radzie Powiatu oświadczenia lustracyjnego (druk  
nr 5/XIII). 
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że ze względu na błędne zapisy prawne 
w druku oświadczenia lustracyjnego stanowiącego załącznik do wcześniej już podjętej 
uchwały w powyższej sprawie zaistniała konieczność jej ponownego uchwalenia.  
 

Komisja Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

  
5. 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 6/XIII); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że powyższy projekt uchwały przewiduje 
zmianę w planie finansowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym polegającą na zmniejszeniu wydatków na zakup usług pozostałych  
w § 4300 o 44.000,00 zł, zwiększeniu wydatków na dotacje przekazane z funduszy celowych 
na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w § 2440  
o 37.000,00 zł oraz zwiększeniu wydatków na szkolenie pracowników w § 4700 o 7.000,00 zł 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że w ramach poszukiwania możliwości 
zwiększania pracownikom Starostwa Powiatowego wynagrodzeń, postanowiono część zadań, 
które miałyby być zlecone podmiotom z zewnątrz przekazać pracownikom, którzy  
za pełnienie dodatkowych obowiązków otrzymywaliby zgodnie z prawem dodatek specjalny. 

 
Komisja Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 7/XIII). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w powyższym projekcie uchwały 
nastąpiły zmiany w treści, polegające na zwiększeniu wydatków powiatu o kwotę 
3.044.505,64 zł - w pierwotnej wersji projektu o kwotę 2.744.505,64 zł, w związku  
z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność dla SPZOZ Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie w kwocie 300.000,00 zł, ujętą w rozdziale 85111-Ochrona zdrowia. Tym samym 
w § 3 uległy zwiększeniu przychody budżetu powiatu o kwotę 4.5000.000,00 zł z tytułu 
kredytu konsolidacyjnego. Skarbnik dodała, że ostatnia zmiana wynikająca z powyższego 
została uwzględniona w § 4, w którym wg zapisu powstający planowany deficyt budżetu 
Powiatu Gryfińskiego zwiększy się o kwotę 1.500.000,00 zł i wyniesie 4.090.257,65 zł,  
a finansowany będzie zaciągniętymi już kredytami i pożyczką z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że powyższy projekt uchwały przewiduje 
zwiększenie planu dochodów o kwotę 725.000,00 zł na skutek zawieranego z ZEDO S.A. 
porozumienia, w związku z uzyskaniem od nich odszkodowania z tytułu ograniczenia 
funkcjonalności, atrakcyjności i przydatności, a także zmniejszenia wartości nieruchomości  
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. 
Starosta powiedział, że nastąpiło zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem  
dla Powiatu Gryfińskiego środków finansowanych z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 
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1.013.297,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem 
na zakup części nieruchomości od Banku PKO BP S.A., znajdującej się przy ul. 11 Listopada 
16d w Gryfinie. Na skutek zawartych porozumień w oparciu o kredyt konsolidacyjny  
dot. oddłużenia SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie i SPZOZ Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem 
na wypłatę zobowiązań SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie i zwiększenia planu wydatków  
o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność drugiej w/w jednostki opieki 
zdrowotnej. Starosta ponadto dodał, że zawarcie porozumień z wierzycielami spowodowało  
w sumie obniżenie całkowitego zobowiązania o kwotę w wysokości około 1.700.000,00 zł.  
 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zwrócił się z prośbą do Starosty o wyjaśnienie faktu 
przyznania Powiatowi środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.013.297,00 zł. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zwrócono się na piśmie  
do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej  
o przyznanie dodatkowych środków dla Powiatu Gryfińskiego, na które pozytywnie 
odpowiedziało Ministerstwo Finansów uzasadniając w nim przyznanie środków finansowych 
z rezerwy ogólnej w powyższej kwocie. 

 
Komisja Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.3  Przyjęcie protokołów z 10 posiedzenia Komisji Gospodarki i Komisji Spraw   

Społecznych. 
 
 Komisja Gospodarki przyjęła jednogłośnie protokół Nr 10/2007 z dnia 25.10.2007 r. 
Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie protokół Nr 10/2007 z dnia 30.10.2007 r. 
 
Ad.5 Ocena zaawansowania remontów obiektów oświatowych, ich związek  

z realizowanymi i planowanymi zmianami organizacyjnymi w szkolnictwie 
ponadgimnazjlanym i specjalnym. Ponadto ocena zaawansowania remontów 
obiektów pomocy społecznej w kontekście domów pomocy społecznej 
prowadzonych przez stowarzyszenia.  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do oceny zawansowania remontów 
obiektów pomocy społecznej w kontekście Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju 
prowadzonego od 01.01.2008 r. przez stowarzyszenie powiedział, że wszelkie remonty  
wykonywane w celu uzyskania w przyszłości standaryzacji Dyrektor podjął  
się przeprowadzić we własnym zakresie. Starosta poinformował, że w tym roku Powiat 
przekazał powyższej jednostce celem uzyskania standaryzacji dotację w kwocie 90.000,00 zł.  
Taką sama kwota jednostka uzyskała od Wojewody Zachodniopomorskiego. Dodał, że część 
pieniędzy z tej puli w celu zachowania warunków bezpieczeństwa zostały przeznaczone  
na rozbiórkę wolnostojącego komina, grożącego zawaleniem.  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński powiedział, że dotychczas w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju  
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z pozyskanych środków wymieniono rynny, szafki hydrantowe, sterownie w kotłowni,   
wykonano remont pokrycia dachowego nad holem obiektu,  kotłów c.o. oraz pomalowano 
pomieszczenia I piętra. Dodał, że obecnie wymieniana jest podłoga na I piętrze jednostki  
i będą wykonywane schody ppoż.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powyższy obiekt, jako 
stowarzyszenie będzie musiał samodzielnie uzyskać standaryzację w zakresie stanu 
technicznego budynku oraz ilości personelu. Odnosząc się do Domu Pomocy Społecznej  
w Dębcach poinformował, że Powiat  w 2007 r. przeznaczył kwotę około 10.000,00 zł na 
zakup szyby ogniotrwałej zgodnie z wymogami ppoż raz środki w kwocie 30.000,00 zł na 
remont tarasu dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego  
z siedzibą w Niegowie wskazując przy tym, iż w podobny sposób Powiat będzie starał  
się pomagać 2 pozostałym stowarzyszeniom, jeśli tylko będą artykułowały taką potrzebę  
i miały na planowane inwestycje pewne zasoby pieniężne. Starosta mówiąc o Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie wskazał potrzebę założenia klimatyzacji  
w pomieszczeniach obiektu i  wykonania ogrodzenia dźwiękochłonnego. Powiedział, że w 
tym roku Dyrektor tejże jednostki otrzymała dotację od Powiatu i Wojewody 
Zachodniopomorskiego w wysokości po 25.000,00 zł na uzyskanie standardów budowlanych 
w zakresie remontu sanitariatów. W Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej zostały zabezpieczone środki w postaci 50% wartości przeznaczonych 
na usunięcie eternitowych pokryć dachowych z wiat. Odnosząc się do obiektów oświatowych 
Starosta powiedział, że remontu wymaga budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, 
który zostanie wykonany w momencie zakończenia inwestycji w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński  powiedział, że inwestycja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Chojnie była podzielona na II części: budynek nr 2, który został całkowicie rozebrany obecnie 
jest odbudowany oraz budynek nr 6, do którego po 30.11.2007 r. mieli przeprowadzić się 
wychowankowie z dawnego Domu Dziecka z Binowa. Jednak Prezes firmy INECO Sp. z o.o. 
zwrócił się o przesunięcie terminu do końca grudnia br. Jak poinformował Andrzej 
Krzemiński, pismo wraz z opinią w tej sprawie  przygotowane przez tutejszy Wydział 
zostanie skierowane na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu. W chwili obecnej wykonywana 
jest elewacja budynku, docieplany jest budynek, a wewnątrz trwają prace wykończeniowe. 
Andrzej Krzemiński dodał, że przesunięcie terminu zakończenia powyższego obiektu wynikło 
z braku możliwości przewidzenia dodatkowych prac na etapie wykonywanej dokumentacji 
technicznej. Odnosząc się do budynku nr 2 dodał, że zakończone zostały prace 
fundamentowe. Podobnie, jak w przypadku budynku nr 6 pojawiły się nie przewidziane  
w projekcie uniedogodnienia techniczne, polegające na źle oszacowanej grubości stropu  
i głębokości podłoża pod budynkiem. Umowa z firmą PLUTA S.C została podpisana na 
realizację zadania do połowy marca 2008 r. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy w dalszym ciągu znajdują się garaże 
przyłączone tylną ścianą do budynku nr 2. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński  odpowiedział, że garaże zostały rozebrane w części, tak aby umożliwiały 
kontynuowanie prac remontowych. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego jest w trakcie przygotowania porozumienia celem wykupienia  
od Gminy Chojny powyższych garaży. Ponadto dodał, że w budynku internatu w ZSP Nr 2  
w Chojnie na czas obecności przebywania wychowanków z Domu Dziecka z Chojny 
wykonano remont sanitariatów, korytarzy. W późniejszym okresie prace będą kontynuowane 
celem przystosowania pomieszczeń dla młodzieży na system akademicki. Wojciech Konarski 
powiedział, że w Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju było planowane w bieżącym roku 
wykonanie remontu pokrycia dachowego i docieplenia obiektu.  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński  dodał, że termin wykonania zadania został przesunięty na przyszły rok.  Wynika 
to z działalności projektanta, który oprócz powyższych zadań uznał za zasadne  
w przeciwieństwie do Powiatu, całkowitą wymianę pokrycia wierzby dachowej. Ponadto 
dodał, że w wyniku powstałej rozbieżności interesów została powołana zewnętrzna jednostka 
do wykonania ekspertyzy. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do remontów przeprowadzanych  
w obiektach oświatowych powiedział, że została wykonana termomodernizacja  dachu 
budynku ZSP Nr 1 w Chojnie oraz ocieplenie budynku w ZSP Nr 2 w Gryfinie. Starosta 
powiedział, że w przyszłym roku planowane jest wykonanie prac inwestycyjnych w Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, w Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, a także 
pomieszczeń budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie wraz ze stołówką 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński powiedział, że w przyszłym roku będą wykonane prace termodernizacyjne  
budynku ZSP Nr 2 w Chojnie. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, jak przedstawia się sytuacja odnośnie instalacji 
odgromowej i funkcjonowania kotłów zamontowanych w kuchni budynku internatu ZSP Nr 2 
w Chojnie. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział, że instalacja odgromowa zostanie wykonana podczas prac 
termodernizacyjnych, natomiast kotły w dalszym ciągu nie zostały podłączone. Ponadto  
została wykonana termomodernizacja ścian zewnętrznych  ZSP Nr 2 w Gryfinie. W chwili 
obecnej trwa II etap prac, polegający na zamontowaniu podwójnych drzwi we wszystkich 
wejściach obiektu, którego zakończenie przewidziane jest do końca tego roku. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, na jakim etapie przebiegają prace wewnątrz 
budynku Nr 6. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział, że obecnie kładzione są ścianki regipsowe oraz system wentylacji, 
a poddasze zostało przygotowane pod kątem malowania ścian. W pomieszczeniach 
piwnicznych została zmieniona powiększona głębokość systemu fundamentów. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy projektant poniósł jakieś konsekwencje 
odnośnie powstałych niedopatrzeń w dokumentacji technicznej . 
 



 7

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że projektant otrzyma mniejsze 
wynagrodzenie z tytułu nadzoru autorskiego. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy przeprowadzanie tak dużej inwestycji  
nie rozprasza, bądź nie zagraża bezpieczeństwu przebywających tam uczniów. 
 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Natalia Sikora 
odpowiedziała, że została zwiększona opieka wychowawcza, na bieżąco są naprawiane 
pojawiające się punkty niebezpieczeństwa. 
 
Posiedzenie opuścili: Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Andrzej Krzemiński, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Elżbieta Lorenowicz-Bień, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Chojnie Natalia Sikora, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
Ad.6  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w dniu 29.11.2007 r., po zakończeniu 
sesji odbędzie się spotkanie Radnych z lekarzami, którzy założyli Spółkę Pracowniczą 
Lekarzy „Gryfino - Usługi Medyczne Spółka Pracownicza” Sp. z o.o. w celu wysłuchania 
propozycji sposobu prowadzenia SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie poprzez  w/w 
spółkę. Dodał, że zwrócił się do Przewodniczącej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 
Pielęgniarek i Położonych Agnieszki Szmalec, autora pisma (które wszyscy Radni otrzymali) 
w/s wystosowanego protestu przeciwko przekształceniu SPZOZ Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie w Likwidacji w spółkę prawa handlowego, o ujecie  treści pisma w porozumieniu 
zawieranym pomiędzy Związkiem Zawodowym, pracownikami Szpitala, a Spółką przez nich 
popieraną tj. Spółką Pracowniczą Lekarzy „Gryfino - Usługi Medyczne Spółka Pracownicza” 
Sp. z o.o. Ponadto dodał, że w momencie podpisania porozumienia zostanie ogłoszony 
ponownie przetarg. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zwrócił się z prośbą, a zarazem zapytaniem do Starosty, 
czy istnieje możliwość zmniejszenia stawki godzinnej (75 zł) za korzystanie z sali 
gimnastycznej dla mieszkańców, młodzieży z Gminy Mieszkowice oraz dla korzystających 
Stowarzyszeń z terenu Powiatu Gryfińskiego 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że stawki są w trakcie 
opracowywania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
oraz dodał, że trudno jest mu zweryfikować, czy powyższa kwota jest wygórowana. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
   Przewodniczący  
                                                                      Komisji Spraw Społecznych 

 
 Bogusław Kozioł 
Protokół sporządziła: 

Magdalena Kłobut. 


