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PROTOKÓŁ NR 12/2007 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 18.12.2007 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 14.00. W posiedzeniu udział 
wzięło 6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji 
Spraw Społecznych Bogusław Kozioł. Głównym punktem posiedzenia była analiza 
materiałów na XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 12 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty (porządek obrad 
– zał. nr 2). 
 
Protokół nr 11 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad i trybu 

korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński (druk nr 2/XIV) 

 
Radny Jan Podleśny powiedział, że do tej pory szkoły same naliczały wysokość opłat  
za korzystanie ze stołówek, natomiast projekt uchwały ustala, że wysokość opłat od 2008 
roku ustalać będzie Rada Powiatu. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że projekt tej uchwały powstał przy 
porozumieniu z dyrektorami szkół i ujednolica opłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych. 
 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Radny Adam Nycz. 
 

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

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia zasad i trybu 

przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 3/XIV) 

 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Radny Andrzej Szelążek. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł odczytał treść uzasadnienia uchwały oraz powiedział,  
że wszelkie aktualne formularze są załącznikiem uchwały. 
 

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 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 4/XIV) 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że ogólna kwota przychodów i wydatków 
nie uległa zmianie, następuje jedynie przesunięcie środków między poszczególnymi 
paragrafami. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł poprosił o wyjaśnienie przesunięć pomiędzy paragrafami 
dotyczącymi zagadnienia projektu Geoparku. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że paragrafy w których nastąpiło 
przesunięcie dotyczą kosztów zleconych tłumaczeń potrzebnych do realizacji projektu. 
 

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

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia przez Powiat 

Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (druk nr 5/XIV) 

 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że uchwała ta jest niezbędna, jednak ma pewne wątpliwości 
co do możliwości realizacji założeń. Radny powiedział, że spotkanie ze spółką pracowniczą 
lekarzy chirurgów „Gryfino-Usługi Medyczne Spółka Pracownicza”, która miała być pewną 
alternatywą na prowadzenie działalności szpitala, pokazało, że spółka pracownicza lekarzy 
nie jest przygotowana do tego przedsięwzięcia. Radny powiedział, że trudny będzie 
niezbędny proces restrukturyzacji. Radny powiedział, że Komisja Spraw Społecznych 
powinna zwrócić uwagę przede wszystkim na czynnik ludzki, pracownicy szpitala są bardzo 
zmęczeni obecną sytuacją szpitala. Niektórzy z pracowników podczas restrukturyzacji będą 
zwalniani po raz trzeci lub czwarty. Zwolnienie niektórych pracowników może spowodować 
obniżkę środków z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdyż aby uzyskać środki  
z NFZ należy spełniać określone standardy.  
 
Radny Czesław Krzemiński powiedział, że zgadza się z wypowiedzią Radnego Adama 
Nycza. Radny powiedział, że szpital przynosi 148 000 zł strat miesięcznie, więc należy 
popierać projekt tej uchwały, niestety jak przy każdych zmianach będą głosy niezadowolenia. 
Radny zapytał, czy jest możliwa sprzedaż usług pracowni rtg, która jest ujęta w materiałach 
Jerzego Piwowarczyka, jeśli sprzęt rtg jest zakupiony ze środków unijnych i na umowie  
z Wojewodą jest zapis, że w ciągu pięciu lat nie wolno świadczyć usług odpłatnych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie mogą być pobierane opłaty  
za usługi tylko za materiały, gdyż koszty materiałów zwracają Zakłady Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej. Na dzień dzisiejszy w powiecie jest dobra sytuacja finansowa, która pozwala na 
podjęcie tematu utworzenia spółki powiatu. Starosta poinformował, że w tym do roku powiat 
dołożył 1 070 000 zł do działalności szpitala, nie zwiększając ogólnego zadłużenia powiatu, 
gdyż kwotę tą zrekompensowały umorzone odsetki długów likwidowanego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w wyniku prowadzonych negocjacji.  
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W przyszłym roku powiat może nie mieć, tak dobrej sytuacji finansowej, warto więc 
redukować zadłużenie szpitala, ale kiedy ono już nie będzie wzrastać. W 2008 roku budżet 
powiatu opiera się na przychodzie w wysokości 2 500 000 zł, w 2009 roku nie przewiduje się 
tak wysokich przychodów. Starosta powiedział, że koncepcja opracowana przez Jerzego 
Piwowarczyka zakłada różne możliwe warianty działalności spółki. Spółka powinna się 
rozwijać, w jednym z wariantów zakłada się, że aby spółka była rentowna, działalność 
szpitala ograniczy się do oddziału chorób wewnętrznych oraz oddziału ginekologiczno-
położniczego, natomiast nastąpi rozwój specjalistyki. Świadczenie usług specjalistycznych 
przewiduje się ulokować w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-
Leczniczego oraz w pomieszczeniach należących do powiatu w Chojnie. Pomieszczenia  
te wymagają przystosowań, jednak po zmianach w budżecie będzie możliwe przystąpienie  
do remontu oraz montażu windy. Starosta powiedział, że zakłada się utrzymanie wszystkich 
oddziałów, jeśli jednak nie zmieni się kontrakt z NFZ będzie to generowało stratę 800 000 zł.  
W tegorocznym zadłużeniu szpitala znajdzie się jeszcze 300 000 zł wypłacone na zaległe 
wypłaty „trzynastek” z 2005 roku. Starosta poinformował, że spółka powiatu zaproponuje 
spółce lekarzy „Gryfino-Usługi Medyczne Spółka Pracownicza” poprowadzenie oddziału 
chirurgii, poprzez wydzierżawienie pomieszczeń oraz przekazania kontraktu z NFZ na czas 
dzierżawy. Przekazanie chirurgii spółce lekarzy spowoduje zmniejszenie strat o straty jakie 
powoduje chirurgia. Starosta powiedział, że pierwsza uchwała podjęta w sprawie 
restrukturyzacji szpitala miała w założeniu powołanie spółki ze 100% kapitałem. Gdy spółka 
zacznie funkcjonować, będzie można ogłosić przetarg i wpuścić innych inwestorów poprzez 
podwyższanie kapitału, wtedy okaże się kto chce naprawdę pomóc w sprawnym 
funkcjonowaniu szpitala. Starosta powiedział, że kapitał spółki można podnieść również 
poprzez wniesienie majątku, wtedy spółka stanie się atrakcyjna dla inwestorów, którzy będą 
chcieli przejąć prowadzenie szpitala. Starosta powiedział, że wprowadzono zmiany  
do projektu uchwały, spowodowane uwagami, które pojawiły się na posiedzeniach innych 
komisji. Umowę o utworzeniu spółki zawiera Zarząd jako przedstawiciel właściciela. Projekt 
uchwały będzie uzupełniony w §7 o następujące informacje: akt założycielski winien 
zawierać wszystkie postanowienia niezbędne wg przepisów kodeksu spółek handlowych,  
a w szczególności określać, że: 

− firmą spółki jest Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością,  

− czas trwania spółki jest nieograniczony, 
− terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, 
− siedzibą spółki jest miasto Gryfino, 
− funkcje Zgromadzenia Wspólników pełnić będzie Zarząd Powiatu  

w Gryfinie, 
− liczba członków wynosić będzie: 

 Rady Nadzorczej 3 osoby, 
 Zarządu 2 osób  

− członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, 
− członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

Starosta powiedział, że spółka będzie kontrolowana przez Zarząd Powiatu. Spółka ma 
obowiązek przedstawić Radzie Powiatu bilans, jeżeli spółka będzie przynosić straty będzie  
musiała zwrócić się do Rady Powiatu o dodatkowe dofinansowanie bądź o zgodę na 
ograniczenie działalności, co będzie w projekcie uchwały mieściło się pod zapisem: 
przedmiotem działalności Spółki są dotychczasowe świadczenia zdrowotne prowadzone przez 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z możliwością rozszerzenia na inne usługi medyczne 
oraz gospodarowanie mieniem, zgodnie z PKD, rezygnacja z dotychczas świadczonych usług 
medycznych, o ile nie będą mogły być prowadzone w innej formie, wymaga zgody Rady 
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Powiatu w Gryfinie. Starosta wyjaśnił, że zapis ten reguluję sytuację, gdyby spółka była 
zmuszona do likwidacji oddziału chirurgicznego, bądź będzie potrzebowała wsparcia 
finansowego. Powiat może pomóc spółce poprzez poręczenie kredytu, o który wystąpi spółka. 
Starosta powiedział, że kapitał zakładowy spółki będzie wynosił 250 000 zł, i bez zmiany 
umowy spółki powiat będzie mógł go podwyższać. Proponuje się, aby powiat mógł 
podwyższać kapitał zakładowy do kwoty 600 000 zł, kwota ta dzieli się następująco:  
50 000 zł jest kapitałem założycielskim, którego nie można ruszyć, 200 000 zł przeznaczone 
jest na ewentualne odprawy i działalność w pierwszym okresie. Spółka w przypadku 
podnoszenia kapitału będzie musiała złożyć wniosek do Zarządu Powiatu, który przygotuję 
uchwałę Rady Powiatu, nad przyjęciem bądź jej odrzuceniem głosować będzie Rada Powiatu. 
Starosta poinformował, że kapitał początkowy wynosi 250 000 zł a nie 600 000 zł, gdyż 
zakłada się, że spółka od początku działalności będzie zmniejszać starty. Przewiduje się 
zwolnienie 14 osób, każda z tych osób to koszt dla pracodawcy ok. 3 000 zł, to łącznie 42 000 
zł miesięcznie, a więc rocznie 480 000 zł, a więc tyle przewiduje się oszczędności  
w pierwszym roku z tytułu redukcji zatrudnienia. Starosta powiedział, że włączenie  
w struktury Szpitala Powiatowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-
Leczniczego spowoduje efekt ekonomiczny związany z przejęciem obsługi administracyjnej  
i gospodarczej Zakładu przez administrację Szpitala. Spółka powinna także rozwijać zakres 
usług specjalistycznych, co wpłynie na wynik ekonomiczny spółki. Starosta powiedział, że są 
prognozy podwyższenia średniej wartości punktu z 10 zł do 12 zł, a więc o 20%, tak więc 
teoretycznie cała wartość kontraktu z NFZ wzrośnie o 1 000 000 zł. Starosta powiedział,  
że gdyby powyższa uchwała nie została podjęta, Zarząd Powiatu rozpocznie procedury na 
przetarg nieograniczony w drodze rokowań.  
 
Radny Andrzej Szelążek powiedział, że obserwując wszystkie zmiany w funkcjonowaniu 
szpitala od chwili przejęcia go przez Powiat Gryfiński od Wojewody można zauważyć,  
iż w projekty zmian w szpitalu nie zawsze były słuszne i straty były nadal generowane. Radny 
powiedział, że nie zmieniano radykalnie tych elementów, które w szpitalu tworzyły 
największe długi, nie likwidowano oddziałów, które generowały długi, na które trzeba było 
wykładać pieniądze. Radny powiedział, że mieszkańcy powiatu na poważne operacje ratujące 
życia i tak udają się do szpitali w Szczecinie, a szpital w Gryfinie nie będzie długo na 
poziomie pozwalającym wykonywać poważne operacje.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w koncepcji opracowanej przez 
Jerzego Piwowarczyka zakłada się w jednym z wariantów ograniczenie działalności  
do oddziałów chorób wewnętrznych oraz ginekologiczno-położniczego.  
 
Radny Andrzej Szelążek powiedział, że wariant zakłada likwidację chirurgii dopiero  
po pewnym czasie, gdy okaże się, że przynosi straty, wiedząc z góry, że oddział ten będzie 
przynosił straty.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zmiany w tej uchwale spowodowane 
są wnioskami z posiedzeń poprzednich komisji, które wnioskowały aby w projekcie uchwały 
znalazł się zapis, mówiący o tym, że likwidacja oddziałów wymaga zgody Rady Powiatu. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że alternatywą do powstania spółki powiatu, była spółka 
pracownicza lekarzy „Gryfino-Usługi Medyczne Spółka Pracownicza”, która nie spełniła 
oczekiwań, więc nie ma innej możliwości działania szpitala jak powołanie spółki powiatu.  
W opracowaniu Jerzego Piwowarczyka wykazane jest, że przez 9 miesięcy szpital 
wygenerował stratę w wysokości 148 000 zł miesięcznie, wcześniejsze informacje otrzymane 
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przez Radnych mówiły o stracie 80 000 zł. Radny powiedział, że kiedy próbowano wcześniej 
przeprowadzić drastyczne zmiany, w szpitalu pozostało za mało pracowników do pracy  
i w ciągu dwóch, trzech dni trzeba było sprowadzić całą obsługę lekarską i pielęgniarską. 
Radny powiedział, że jeśli nie powstanie spółka powiatu, szpital nie ma szans na 
funkcjonowaniu w obecnej formie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dane o średnich stratach szpitala są 
dostarczane przez szpital. Średnie te przez ostatni rok mogą być zawyżone ze względu na 
fakt, że w tym roku dołożono do funkcjonowania szpitala dodatkowe 360 000 zł.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że opracowanie mówi, że dochodzenie do celu, w zależności 
od uwarunkowań, od podstawy załogi itp., może zająć od 6 do 12 miesięcy, kwota zadłużenia 
będzie się wtedy relatywnie zmieniać. Radny powiedział, ze należy również brać pod uwagę 
podwyżki cen prądu, żywności itp., na które trzeba będzie przeznaczyć kwotę, o którą 
teoretycznie wzrośnie wartość kontraktu z NFZ przy podwyższeniu średniej wartości punktu 
z 10 zł do 12 zł. 
 
Radny Marek Hipsz zapytał, czy powiat będzie mógł udzielać pomocy publicznej na rzecz 
spółki. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powiat jest organem założycielskim 
spółki i powiat jako właściciel zawsze może podwyższyć kapitał zakładowy. Starosta 
powiedział, że w umowie spółki znajdzie się zapis, iż powiat może podwyższyć kapitał 
zakładowy do wysokości 600 000 zł bez konieczności zmiany umowy spółki. Spółka będzie 
prowadzić działalność na dzierżawionym majątku likwidowanego szpitala powiatowego. 
 
Radny Marek Hipsz zapytał, czy Radni będą mieli wpływ na zakres świadczonych usług. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zakres świadczonych usług jest 
zależny od tego co wynegocjuje spółka z NFZ. Starosta powiedział, że zaproponuje się spółce 
lekarzy „Gryfino-Usługi Medyczne Spółka Pracownicza” poprowadzenie oddziału 
chirurgicznego, jeśli spółka lekarzy nie przejmie prowadzenia tego oddziału, zostanie on  
w dyspozycji spółki powiatu, która w razie strat wystąpi do Rady Powiatu o likwidację, bądź 
dofinansowanie oddziału generującego straty. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, jakie są koncepcje na prowadzenie Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego, czy planuje się go włączyć w struktury szpitala, 
czy sprywatyzować. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że planuje się zlikwidować Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy a następnie włączyć go w struktury 
spółki powiatu, będzie to jednak uregulowane osobną uchwała Rady Powiatu. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że powołanie spółki jest najlepszą formą 
prowadzenia działalności szpitala.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że była koncepcja, aby prowadzenie 
szpitala przejął podmiot prywatny, wtedy Radni nie mieliby żadnego wpływu na zakres 
świadczonych usług w szpitalu.  
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 6/XIV) 
 
Posiedzenie opuścił Radny Marek Hipsz. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiana nastąpiła w wyniku otrzymania 
dotacji od Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu 
samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie. Skarbnik omówiła szczegółowo pochodzenie środków 
zwiększających i zmniejszających dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego według 
klasyfikacji budżetowej (według uzasadnienia do wyżej wymienionego projektu uchwały 
Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007). 
 

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

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający Uchwałę Nr III/33/2006 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok (druk nr 7/XIV) 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w związku z zaistniałymi zmianami 
dotyczącymi dotacji uwzględnionymi w Uchwale Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 29 grudnia 2006r., która w §6 sumuje kwoty dotacji w obrębie poszczególnych 
rodzajów nastąpiła konieczność zmiany §6. Skarbnik wyjaśniła, że zwiększono dotacje  
na utrzymanie dróg i chodników powiatowych oraz na SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie, 
natomiast zmniejszono dotację na SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji,  
na szkoły niepubliczne oraz na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. 
 

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

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 oraz 
ustalenia prawidłowej wysokości wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które 
nie wygasły z upływem roku poprzedniego (druk nr 8/XIV) 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiany dotyczą dotacji w wysokości 
20 000 zł otrzymanej przez Gminę Mieszkowice, co powoduje zmianę wysokości środków 
niewygasających. Projekt uchwały przewiduje także kwotę 250 000 zł przeznaczoną  
na powstanie spółki powiatu pod firmą „Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością”. Skarbnik wyjaśniła, że projekt uchwały ma również na celu ustalenie 
prawidłowej wysokości środków niewygasających, które nie wygasły w 2006 roku. Skarbnik 
wyjaśniła, że aby uznać wydatek za niewygasający, jednocześnie identyczna kwota musi 
znajdować się na koncie powiatu na koniec roku, tymczasem na koniec roku 2006  
na koncie powiatu znajdowała się kwota 2 507 082 zł, gdyż nie została ujęta druga transza 
zaciągniętego kredytu w wysokości 1 500 000 zł. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na koniec grudnia 2006 r. popełniono 
błąd ustalając środki niewygasające w wysokości 4 007 000 zł, uwzględniając kwotę kredytu, 
która nie została przelana wówczas na konto powiatu, podczas gdy środki niewygasające są to 
środki znajdujące się na koncie powiatu. Starosta powiedział, że błąd próbowano już 
poprawić poprzez uchwałę sprostowującą błąd, lecz prawo nie pozwala zmieniać wysokość 
środków niewygasających w roku następnym. Starosta powiedział, że sprawozdania mówią  
o kwocie środków niewygasających w wysokości 2 507 082 zł, natomiast uchwała mówi  
o środkach nieywgasających w wysokości 4 007 000 zł, w związku z tym, powyższy projekt 
uchwały koryguje błąd.  
 

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

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały  

Nr XII/124/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie 
przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39  
w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno-
Opiekuńczemu i Opiekuńczo-Leczniczemu w Gryfinie (druk nr 9/XIV) 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że projekt tej uchwały pozwala 
uporządkować sytuację Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego  
w Gryfinie oraz zaznaczył, że uchylana uchwała nigdy nie została wykonana. Starosta 
powiedział, że w pewien sposób uchwała Nr XII/124/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
29 grudnia 2003 r., została zastąpiona uchwałą Rady Powiatu przekazującą nieruchomość  
w formie darowizny, której jednak wykonanie jest wstrzymane poprzez Sąd Administracyjny. 

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

 
Ad. 5 Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. 
 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydział Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
Naczelnik Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że nie jest dokładnie uregulowana sytuacja zatwierdzania zajęć pozalekcyjnych. 
Naczelnik zaproponowała, aby w następnym roku szkolnym w arkuszach organizacyjnych 
Zarząd Powiatu przeznaczył liczbę godzin na realizację zajęć pozalekcyjnych lub możliwość 
realizacji zajęć pozalekcyjnych poprzez granty oświatowe. Naczelnik omówiła szczegółowo 
informację dot. realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński w roku szkolnym 2007/2008 stanowiącą załącznik nr 3. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że aby informacja o zajęciach 
pozalekcyjnych była pełna, należałoby uzupełnić ją o informacje skąd pochodzą środki na 
zajęcia i na wynagrodzenia nauczycieli. Starosta poinformował, że część zajęć finansowanych 
jest z programów, które szkoły podpisały, inne realizowane są w ramach 40-godzinnego czasu 
pracy nauczycieli.  
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Radny Adam Nycz powiedział, że temat zajęć pozalekcyjnych poruszony był kilka lat temu 
przez miejscową gazetę, która napisała, że nie ma zajęć pozalekcyjnych, gdyż dyrektorzy 
szkół powiedzieli, iż nie otrzymali środków na ten cel. Radny zaznaczył, że było  
to nieprawdą, gdyż zawsze były zestawienia zajęć pozalekcyjnych i zawsze są prowadzone  
w ramach 40- tygodniowego czasu pracy nauczyciela, a nie w ramach pensji. Radny 
powiedział, że nauczyciel pracuje nie tylko w szkole, ale także w domu przy sprawdzeniu 
prac m.in. maturalnych. 
 
Naczelnik Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
dodała, że w zestawieniu zajęć pozalekcyjnych nie występuje Zespół Szkół 
Ponadgimzjalnych w Mieszkowicach, gdyż dyrektor placówki przesłała informację, że nie 
realizuje się w szkole zajęć, gdyż nie ma na to funduszy. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, czy dyrektorzy szkół mogą zgłaszać godziny 
ponadwymiarowe w arkuszach organizacyjnych. 
 
Naczelnik Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że można zgłaszać. Naczelnik poinformowała, że Zespół Szkół 
Ponadgimazjalnych Nr 1 w Gryfinie zgłosił projekt godzin ponadwymiarowych, co zostało 
zaakceptowane i umożliwiło realizacje zajęć. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że są programy unijne wspierające 
szkoły m.in. są programy finansujące dodatkowe zajęcia sportowe w ramach których można 
otrzymać środki np. na przewóz uczniów na basen. 
 
Sekretarz Barbara Rawecka powiedziała, że dyrektorzy szkół są informowani przez 
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o naborach do konkursów bądź projektów.  
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że wielu nauczycieli skorzystałoby  
z programów dla szkół jednak często wnioski na środki unijne są bardzo trudne  
do wypełnienia. 
 
Sekretarz Barbara Rawecka powiedziała, iż środki na unijne programy dla szkół są 
przystępne i łatwe do wypełnienia.  
 
Ad. 6 Wypracowanie wniosków i przygotowanie planu pracy komisji na 2008 r. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, iż przygotowuje plan pracy Komisji Spraw 
Społecznych na 2008 rok oraz zapytał, czy któryś z członków komisji ma wnioski do planu 
pracy. 
 
Radny Czesław Krzemiński zaproponował, iż na kolejnym posiedzeniu komisji 
Przewodniczący przedstawi projekt planu pracy komisji i wtedy Radni zgłoszą ewentualne 
wnioski do planu pracy. 
 
Ad. 7 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że Radni otrzymali pismo Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, który zwracając się poprzez Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie Romana 
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Michalskiego poprosił o zapoznanie się z treścią i ewentualne wsparcie. Radny zwrócił się  
z prośba, aby Zarząd zapoznał się z treścią pisma i rozważył jego treść. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że przedstawiciele Związku 
Nauczycielstwa Polskiego chcą się spotkać z Radnymi, gdy przedmiotem uchwalania będzie 
regulamin wynagrodzeń nauczycieli. Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu negocjował 
ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego co zakończono protokołem rozbieżności, następnie 
upoważniono Wicestarostę Jerzego Miler oraz Naczelnik Wydział Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Elżbietę Lorenowicz-Bień do ponownego spotkania ze związkami zawodowymi 
nauczycieli i zaoferowania propozycji w części wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom 
nauczycieli, polegającą na podwyższeniu o 10 zł wynagrodzenia za wychowawstwo, kosztem 
obniżenia dodatku mieszkaniowego o 1%. Starosta wyjaśnił, że dodatek mieszkaniowy 
otrzymują nauczyciele mieszkający w miastach liczących do 5 tysięcy mieszkańców. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że informacja o negocjacjach Zarządu ze Związkiem 
Nauczycielstwa Polskiego była dla niego nieznana. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że podczas negocjacji związki 
zawodowe nalegają, aby posługiwać się uśrednioną kwotą dotyczącą dodatków  
za wychowawstwo. Starosta powiedział, że są to dane nieadekwatne, gdyż jest bardzo duża 
rozpiętość dodatków za wychowawstwo we wszystkich typach szkół Powiatu Gryfińskiego 
od 45 zł do 100 zł w Gminie Gryfino.  
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, czy pracownicy administracji i obsługi szkół są 
brani pod uwagę przy podwyżkach pensji, gdyż w 2007 roku żadnych nie otrzymali. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dyrektorzy szkół, jeżeli mają 
możliwości i środki powinni to uregulować według tabeli płac punktowych. Starosta dodał,  
że w styczniu będą uregulowane tabele płac domów pomocy społecznej oraz domów dziecka. 
 
Radny Jan Podleśny zapytał, na jakim etapie jest sprawa Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł odpowiedział, że czeka się na odpowiedź Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do którego zostało wystosowane pismo w sprawie szkoły 
(załącznik nr 4). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie wystarczy czekać na odpowiedź  
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, lokalni mieszkańcy już powinni zakładać 
Stowarzyszenie, które będzie mogło wspierać działanie szkoły. Starosta dodał, że w Gryfinie 
powstało podobne stowarzyszenie mające na celu obronę liceum, choć nie ma zagrożenia, 
ludzie są już zmobilizowani. Starosta powiedział, że należy brać pod uwagę wszystkie 
warianty rozwiązania problemu szkoły, w styczniu i lutym będą przygotowane uchwały  
o zamiarze likwidacji szkoły bądź możliwości przejęcia szkoły przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, mające w zapisie możliwości odstąpienia od likwidacji. Starosta powiedział, 
że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przejmie szkołę, jeśli 60% przedmiotów będzie  
o charakterze rolniczym, jednak należy zastanowić się czy będzie wystarczająco dużo 
uczniów chcących się uczyć w szkole o profilu rolniczym.  
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Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że odbyło się spotkanie przedstawicieli 
szkoły w Mieszkowicach z dr inż. Józefem Kobyłeckim Zastępcą Dyrektora Departamentu 
Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Kamieniu Małym, który deklarował chęć spotkania 
ze Starostą Powiatu Gryfińskiego. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, że jest umówiony z Dyrektor 
Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Marią Sondij-Korulczyk 4 stycznia 
2008 roku o godz. 12.00. Starosta powiedział, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest 
zainteresowane prowadzeniem szkoły jednak musi mieć zapewniony odpowiedni nabór oraz 
poinformował, że Ministerstwo przejmuje szkołę z początkiem roku budżetowego a nie roku 
szkolnego. Starosta powiedział, że powinno się przeprowadzić ankiety na ternie województwa 
zachodniopomorskiego, dotyczące chęci podjęcia nauki w szkole w Mieszkowicach, gdyby 
była szkoła o profilu rolniczym. 

Radny Andrzej Nycz powiedział, że szansą dla szkoły jest stworzenie centralnego ośrodka 
kształcenia specjalistycznych zawodów rolniczych. Radny dodał, że dwa lata temu aby 
uzyskać dopłaty z Unii Europejskiej dla rolników trzeba było mieć ukończone szkoły lub 
kursy o profilu rolniczym, wtedy pomysłem Radnych było stworzenie szkoły o profilu 
rolniczym, jednak po zbadaniu rynku i zapotrzebowania na ten profil szkoły okazało się,  
że nie będzie odpowiednio dużo chętnych do nauki w tej szkole. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w zeszłym roku Rada Zatrudnienia 
Powiatowego Urzędu Pracy zaopiniowała negatywnie tworzenie szkoły kształcącej w zakresie 
zawodów rolniczych.  

Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że w Kamieniu Małym w szkole 
przejmowanej przez Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa jest problem z naborem. Radny 
powiedział, że w przypadku przejęcia szkoły przekaże się ją wraz z majątkiem na Skarb 
Państwa. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że będzie podjęta uchwała w sprawie 
przekazania majątku w darowiznę z zaznaczeniem, iż przekazuje się majątek na określony 
cel, jeśli nie będzie tam prowadzona szkoła, majątek wraca na mienie powiatu. Starosta 
powiedział, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wraził zgodę na utworzenie trzech klas 
gimnazjum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie. Utworzenie tych klas będzie 
wymagało podjęcia stosownych uchwał przez Radę Powiatu oraz Radę Miejską. 

 

Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła:  
   
Jolanta Flaga 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Bogusław Kozioł 


