
PROTOKÓŁ nr 13/08 
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

w dniu 25 stycznia 2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.25 i trwało do godz. 15.55. W posiedzeniu wzięło 
udział 6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz Wicestarosta Gryfiński Jerzy 
Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Prezes 
Oddziału ZNP w Gryfinie Lilia Kuźniewska, Przedstawiciel Oddziału ZNP w Gryfinie 
Bolesław Sikora, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna 
Krzemińska, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Przemysław Szajewski, 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. Posiedzenie otworzył i po stwierdzeniu quorum obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Bogusław Kozioł. Porządek obrad 13 posiedzenia został przyjęty 
jednogłośnie (zał. nr 2). Głównym punktem posiedzenia było zatwierdzenie planu pracy 
Komisji Spraw Społecznych na 2008 rok oraz analiza i opiniowanie projektów uchwał  na XV 
sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 5 Analiza i opiniowanie projektów uchwał  na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 14/XV). 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska – Nowicka 
powiedziała, że powyższy projekt uchwały dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego – 750,00 zł i wartości jednego punktu – 3,00 zł dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej tj. Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i Domach Dziecka w Trzcińsku Zdroju i w Chojnie 
oraz dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie odpowiednio o wartości 800,00 zł i 4,00 zł.  Dodała, że w wyniku zmian 
zasad wynagradzania łącznie na powyższy cel zostaną wydatkowane środki w kwocie około 
300.000,00 zł, z czego 100.000,00 zł zabezpieczają placówki w ramach swoich własnych 
środków. Pozostała kwota zostanie zabezpieczona ze środków powiatu. Dyrektor 
poinformowała, że w  materiałach poglądowych dołączonych do projektu uchwały zostały 
zawarte w formie tabelarycznej informacje mówiące, o tym ile środków było przed  
i po podwyżce i jaki niesie to za sobą skutek finansowy. Dodała, że istnieje taka 
ewentualność, w której po pierwszym półroczu będzie możliwe w ramach środków własnych 
powyższych placówek dokonanie kolejnych podwyżek. 
 
Radny Czesław Krzemiński powiedział, że po sumowaniu kwot ujętych w materiałach 
poglądowych wynikło, że na podwyżki będzie potrzebne nie 300.000,00 zł, ale około 
243.000,00 zł. Zapytał, czy wobec tego wszyscy pracownicy zostali uwzględnieni. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska – Nowicka 
odpowiedziała, że dyrektorzy wszystkich placówek zawarli środki jakie są im potrzebne  
na podwyżki. 
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Przedstawiciel Oddziału ZNP w Gryfinie Bolesław Sikora powiedział, że w 1999 roku 
Rada Powiatu po raz pierwszy podjęła uchwałę dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wartości jednego punktu, które odpowiednio wynosiły od 350,00 zł  
do 650,00 oraz od 1,80 zł do 4,00 zł. Dodał, że ZNP na to co się działo później posiada 
wiedzę fragmentaryczną. Obecnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii 
zaszeregowania wynosi 750,00 zł, a wartość jednego punktu 3,00 zł i ta rozbieżność między 
stawkami z 1999 r., a z 2008 r. jest dla związków nie satysfakcjonująca i nie mogą tego 
pozytywnie zaopiniować. Ponadto Bolesław Sikora zwrócił uwagę w treści powyższego 
projektu uchwały na rozbieżne stawki przyznane dla pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w PCPR. 
 
Radny Czesław Krzemiński powiedział, że należy wziąć pod uwagę aspekt mówiący o tym 
z skąd powiat pozyskuje środki na podwyżki, ponieważ środki na powyższy cel pochodzą  
ze środków finansowych jakie były przeznaczone dla Wydziału Zarządzania Drogami. 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska – Nowicka 
odpowiadając na wcześniej zadane pytanie Radnego Czesława Krzemińskiego dodała,  
że w tabelach zostały podane wynagrodzenia bez pochodnych i stąd ta różnica. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna 
Kołodziejska – Nowicka. 
Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz – Bień. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w 2008 roku (druk nr 15/XV). 

 
Radny Czesław Krzemiński odnosząc się do opinii Przewodniczącej Organizacji 
Zakładowej NSZZ  Solidarność 80 zapytał, czy uchwała Rady Powiatu w/s ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński wejdzie w  życie z dniem 1 stycznia 2008 r., zgodnie  
z prośbą wyrażoną w opinii  zwiazku, czy planowany jest inny termin. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że powyższa uchwała wejdzie w życie  
z dniem 1 marca 2008 r. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień 
powiedziała, że odbyły się 3 spotkania dot. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2008 r., na 
których ostatecznie przedstawiciele Powiatu Gryfińskiego nie przyjęli proponowanych 
propozycji przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających nauczycieli  
tj.: zwiększenie stawek dodatku funkcyjnego dla wychowawców klasy z 80,00 zł  
na 100,00 zł, dla opiekuna stażu z 50,00 zł na co najmniej 60,00 zł, zwiększenie stawek 
dodatku mieszkaniowego na wszystkich poziomach o 1%. Ponadto zwiększenie dodatku  
za prowadzenie zajęć w warunkach trudnych, nauczycielom zajęć dydaktycznych w klasach 
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łączonych w szkołach podstawowych z 5 do 8% i wyłączenie z pięcioprocentowego odpisu  
na dodatki motywacyjne – dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół. Dodała,  
że uregulowania zawarte w powyższym projekcie nie różnią się zasadniczo od uregulowań 
zawartych w regulaminie wynagradzania w roku 2007. Zmiany jakie zostały wprowadzone 
polegają na dodaniu następujących zapisów: w § 4 ust. 2 – „Dodatek motywacyjny 
przysługuje nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej 6-ciu miesięcy w szkole, dla której 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński”, w § 5 ust. 3 – „Nauczycielowi 
uzupełniającemu etat w innej szkole, dodatek przyznaje dyrektor szkoły  macierzystej  
w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat”, w § 6 ust. 3 –  
„W przypadku dyrektora, który rozpoczyna kadencję Zarząd Powiatu może przyznać dodatek 
motywacyjny w wysokości do 25 % bez uwzględniania kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 
1  i § 6 ust. 1”,  w § 9 ust. 6 – „Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy 
maturalnej dodatek funkcyjny przysługuje do końca roku szkolnego”, w  § 12 ust. 2 pkt 1 –  
„Nauczycielom zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy – 
20% oraz w § 16 ust. 6 – „Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela ustala i przyznaje dyrektor, 
a dyrektorom Starosta Gryfiński”. Ponadto dodała, że Zarząd Powiatu uznał za nie celowy  
i usunięto z treści regulaminu zapis: „Propozycję w wysokości dodatku motywacyjnego 
dyrektorów i nauczycieli wraz z uzasadnieniem przekazywane są w formie pisemnej 
związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli, które w ciągu 14 dni mogą przedstawić 
swoją opinię”, natomiast związki nie wyraziły zgody na usuniecie tegoż zapisu. Elżbieta 
Lorenowicz – Bień powiedziała, że w przypadku przyjęcia przez Zarząd Powiatu powyższej 
propozycji  wydatki budżetowe w roku 2008 z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli 
wraz z pochodnymi wzrosłyby o około 123.000,00 zł. Naczelnik wręczyła członkom  komisji 
materiały poglądowe (zł. nr 3) tj. zestawienie skutków finansowych zmian w regulaminie, 
dodatków funkcyjnych na terenie Powiatu Gryfińskiego, liczby uczniów w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński w latach 2004-2008 oraz kserokopie pisma znak:  
DON Os-761-4/07 z dnia 9.01.2008 r. z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowane 
do Starosty Gryfińskiego w/s przekazania przez Powiat Gryfiński w/w Ministerstwu Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Ponadto poinformowała, że w związku z tym, 
że systematycznie spada liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
może mieć miejsce sytuacja, w wyniku której  przyznana wstępnie Powiatowi Gryfińskiemu 
subwencja oświatowa może ulec zmniejszeniu.  
 
Prezes Oddziału ZNP w Gryfinie Lilia Kuźniewska odnosząc się do pisma znak:   
ZNP 82/2007 z dnia 13.12.2007 r. skierowanego do Radnych Powiatu Gryfińskiego  
w/s rozważenia możliwości podniesienia dodatku funkcyjnego dla nauczycieli  
za wychowawstwo z 80,00 zł na 100,00 zł w przygotowywanym na 2008 r. regulaminie 
wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński powiedziała, że argumentami wobec powyższego stanowi fakt, iż praca 
wychowawcy jest bardzo ciężka, a dzisiejsza młodzież sprawia coraz więcej problemów 
wychowawczych. Ponadto  w ostatnim czasie znacznie podrożały artykuły żywnościowe,  
a   wynagrodzenia dla nauczycieli pozostały na poziomie ze stycznia 2007 r. Dodała,  
że dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli powinny się kształtować  na takim 
poziomie, by średnie wynagrodzenie nauczycieli na obszarze działania organu prowadzącego 
nie było niższe dla poszczególnych stopni awansu zawodowego, niż średnie wynagrodzenie 
określone we właściwej ustawie oraz że Zarząd Powiatu podczas prowadzonych negocjacji 
nie wyraził zgody na zwiększenie o 20,00 zł stawki za wychowawstwo proponowanej przez 
stronę związkową. Poinformowała, że dodatek mieszkaniowy pozostał na tym samym 
poziomie co w roku poprzednim oraz doszło do ograniczenia kompetencji związku  
co do możliwości opiniowania dodatków motywacyjnych. 
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Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler dodał, że Zarząd Powiatu przyjął filozofię polegającą 
na zmianach strukturalnych i organizacyjnych w oświacie, a dopiero w kolejnych etapach  
zajmie się powyższym. Dodał, że stawka za wychowawstwo w innych gminach kształtuje  
się na niższym poziomie. 
 
Prezes Oddziału ZNP w Gryfinie Lilia Kuźniewska zapytała jak wygląda sytuacja  
w innych powiatach. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień  
odpowiedziała, że  przyznawane stawki w innych powiatach są bardzo zróżnicowane. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, co z propozycją zwiększenia dodatku mieszkaniowego. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień  
odpowiedziała, że Zarząd Powiatu nie wyraził zgody i dodatek mieszkaniowy pozostanie   
na dotychczasowym poziomie. 
 
Radny Adam Nycz zwracając się do Prezes ZNP Pani Lilii Kuźniewskiej powiedział,  
że może warte byłoby ponownie rozważenie przez związki zawodowe propozycji dot. 
obniżenia dodatku mieszkaniowego, a zarazem podniesienia dodatku funkcyjnego  
za wychowawstwo . 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka zwróciła uwagę na fakt, iż dodatek mieszkaniowy  
nie jest składnikiem wynagrodzenia tylko typowym dodatkiem socjalnym. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że jak dobrze zrozumiał Rady Adam Nycz 
jest za zwiększeniem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo kosztem zmniejszenia dodatku 
mieszkaniowego, jeżeli tak to niektórzy nauczyciele w ogóle nie skorzystają z dodatku  
i pozostaną na tej samej stopie. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że w przypadku nie przyjęcia takiej propozycji nauczyciele 
pozostaną na takiej samej stopie, a tak przynajmniej zyska 2/3 nauczycieli. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłoby 
pozostawienie dodatku mieszkaniowego na dotychczasowym poziomie i zwiększenie  
o  kwotę 10,00 zł  stawkę dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klas. 
 
Wicestarosta  Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że Zarząd Powiatu planował złożyć 
związkom propozycję  polegającą na obniżeniu dodatku mieszkaniowego, a zwiększeniu 
dodatku funkcyjnego za wychowawstwo o kwotę 10,00 zł lub 5,00 zł, jednak w momencie 
kiedy Prezes Oddziału ZNP w Gryfinie Lilia Kuźniewska zajęła stanowisko, w którym  
nie zgodziła się w imieniu związków zawodowych na obniżenie dodatku mieszkaniowego 
przedstawiciele Zarządu ostatecznie nie złożyli planowanej propozycji. 
 
Prezes Oddziału ZNP w Gryfinie Lilia Kuźniewska powiedziała, że dodatek mieszkaniowy 
przysługuje od 4% do 7% średniego wynagrodzenia uzależnionych od liczby członków 
rodziny, natomiast propozycja Zarządu Powiatu mówiła o obniżeniu dodatku 
mieszkaniowego na zasadzie: jedna i dwie osoby – 1%, dwie lub więcej osób – 2%  
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i czy związku z tym przeznaczenie środków na dodatek za wychowawstwo wiązałby  
się ze znaczącą podwyżką.  
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, czy nie znalazłyby się środki finansowe  
na to, aby nie obniżając dodatku mieszkaniowego zwiększyć dodatek funkcyjny  
za wychowawstwo. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odnosząc się do sytuacji finansowych placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński powiedziała, że w rezultacie do końca 
nie wiadomo, czy szykowane przez Minister Edukacji Narodowej podwyżki są rzeczywiste, 
aby nie powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku gdzie podwyżki były zawarte już  
w subwencji oświatowej. 
 
Prezes Oddziału ZNP w Gryfinie Lilia Kuźniewska powiedziała, że stanowisko związku 
jest takie, aby nie obniżać dodatku mieszkaniowego, a zwiększyć dodatek funkcyjny 
za wychowawstwo klas. 
 
Wniosek Komisji Spraw Społecznych Nr BRZ.0053-1/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. 
 
Uwzględnienie w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2008 roku stanowiska Zarządu 
Powiatu przedstawionego podczas negocjacji ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli tj.: obniżenie dodatku mieszkaniowego uzależnionego od liczby członków 
rodziny: jedna i dwie osoby – 1%, dwie lub więcej osób – 2% oraz zwiększenie dodatku 
funkcyjnego dla wychowawców klas do 90,00 złotych. 

 
Komisja przyjęła większością głosów w/w wniosek. 

 
Komisja po uwzględnieniu w/w wniosku  przyjęła większością głosów  

przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Prezes Oddziału ZNP w Gryfinie Lilia Kuźniewska  
wraz z Przedstawicielem Oddziału ZNP w Gryfinie Bolesławem Sikorą. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr XIV/156/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie ustalenia 
zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 16/XV). 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że zmiana w powyższym projekcie uchwały polega na dodaniu w przepisach 
końcowych zapisu: „po upływie 14 dni”.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień 
Na posiedzenie przybył Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Przemysław Szajewski. 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia wysokości opłat  
za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu przez jednostki 
wyznaczone przez Starostę Gryfińskiego (druk nr 18/XV). 

 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Przemysław Szajewski powiedział,  
że  zgodnie z ustawą o ruchu drogowym Starosta jest zobowiązany do wyznaczenia jednostek, 
które odholowywałyby  pojazdy z drogi na zlecenie  odpowiednich służb w przypadkach 
pozostawienia pojazdów w miejscu zabronionym, bądź w miejscu zagrażającym 
bezpieczeństwo ruchu drogowego lub jego utrudnieniu. W przypadku nie okazania  
przez kierującego zawarcia umowy OC oraz przekroczenia wymiarów lub nacisków osi przez 
pojazd na drodze, a także w chwili kierowania pojazdu przez osobę będącą po spożyciu 
alkoholu lub nieposiadającą prawo jazdy. Dodał, ze zgodnie z zapisem ust. 6 powyższej 
ustawy ustalenie wysokości opłat w tym zakresie leży w kompetencji Rady Powiatu. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, czy stawki za powyższe usługi zostały ustalone  
przez Wydział Komunikacji i Transportu. 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Przemysław Szajewski odpowiedział,  
że stawki podane w projekcie uchwały zostały określone na podstawie stawek jakie w ramach 
oferty zgłosiły jednostki przystępujące do przetargu oraz wzorując się na ostatnio 
podejmowanej w tej sprawie uchwale Rady Powiatu z 2002 r., nieco je podwyższając.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 
Posiedzenie opuścił Radny Adam Nycz oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 
Przemysław Szajewski, natomiast przybyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzania zestawienia 

przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 13/XV) 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
na podstawie uzasadnienia do projektu uchwały omówiła wykonanie planowanych na 2008 r. 
zadań, na które środki będą pochodziły z PFOŚiGW w Gryfinie.  

  
Radny Czesław Krzemiński zapytał, skąd pochodzi taka, a nie inna kwota stanu środków 
funduszu na początek roku tj. 1.291.453 zł. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że powyższa kwota wynika z zadań niezrealizowanych w 2007 r. m.in.   
z nie zakończonej inwestycji w Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w wyniku 
przeprowadzania dodatkowych dokumentacji, ekspertyz oraz pozyskania środków w związku 
z opłatami ekologicznymi i z handlu uprawnieniami do emisji wnoszonymi  przez ZEDO S.A. 
w Nowym Czarnowie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
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Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Lucyna Krzemińska, natomiast przybyła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha.  
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania 
nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 11/XV). 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że w wyniku wejścia w życie z dniem 23 października 2007 r. 
znowelizowanych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami między innymi  
w zakresie zasad wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości zaistniała konieczność 
uchylenia poprzednich uchwał w powyższej sprawie i wprowadzenia w ich miejsce uchwały 
dostosowanej do aktualnie obowiązujących przepisów. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, jak wygląda sytuacja odnośnie ustalenia opłat  
za korzystanie z hali sportowej w Mieszkowicach. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odpowiedziała, że obecnie prowadzone są szczegółowe wyliczenia,  
co do ustalenia faktycznej stawki za wynajem hali sportowej i dodała, że zostanie podjęta  
w powyższej sprawie uchwała Zarządu Powiatu. 
 

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

nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie 
likwidacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 12/XV). 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że w uchwale Rady Powiatu w/s likwidacji SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie zabezpieczenie  świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Powiatu 
Gryfińskiego miał zapewnić podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, 
jednakże w związku z powołaniem przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością”, która będzie świadczyła usługi zdrowotne poprzez NZOZ należy 
wprowadzić wobec powyższego zmiany w uchwale nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka oraz Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha.  
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały   

Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2007 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego (druk nr 17/XV). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zauważając wysokie koszty obsługi 
kredytu, wyemitowanych obligacji zostaną podjęte próby obniżenia kosztów obsługi 
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zadłużenia. W powyższym projekcie została zaproponowana modyfikacja polegająca  
na dodaniu zapisu mówiącym o tym, iż zawarcie umowy kredytu konsolidacyjnego  
nie pozbawia Zarządu Powiatu z możliwości występowania z wnioskiem o otrzymanie 
pożyczki z budżetu państwa. Ponadto w przypadku uzyskania przez Powiat Gryfiński 
środków finansowych, to o tą kwotę przyznanej pożyczki zostanie pomniejszony kredyt 
konsolidacyjny. Powyższe rozwiązanie jest korzystne, ponieważ samorządom terytorialnym 
pożyczka z budżetu państwa oferowana jest na dogodniejszych warunkach niż kredyt 
konsolidacyjny w ramach warunków rynkowych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
Posiedzenie opuściła Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa (druk nr 19/XV). 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny powiedział, że powyższy projekt uchwały jest odpowiedzią 
na wezwanie Dyrektor SPZOZ ZPOiOL Radę Powiatu do usunięcia niezgodności z prawem 
powstałej w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Uchwały Nr XIV/163/2007 z dnia  
20 grudnia 2007 r., w którym odmawia się uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa dot. powyższego, ponieważ w/g opinii prawnej nie narusza ona ani nie pomija żadnych 
przepisów prawa. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
Gryfińskiego w 2007 r. (druk nr 20/XV). 

 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Sławomira Terebeckiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej (druk nr 2/XV). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji Andrzeja 
Szelążka z funkcji członka Komisji Spraw Społecznych (druk nr 3/XV). 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Aleksandra Szoki z funkcji członka Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej (druk nr 4/XV). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Komisji 

Rewizyjnej (druk nr 5/XV). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
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15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2007 r. (druk nr 6/XV). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2007 r. (druk nr 7/XV) 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 
17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 8/XV) 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 9/XV). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 10/XV). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu Nr 12/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 12 posiedzenia. 
 

Ad.4 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2008 r. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie plan pracy na 2008 r. 
 

Ad.6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł poinformował, że została przedłożona członkom komisji 
celem zapoznania się treść porozumienia w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie I 
Gimnazjum w ZSP Nr 1 w Gryfinie z siedzibą przy ul. Niepodległości 16 oraz  pismo z dnia 
18.01.2008 r. Dyrektora SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-
Leczniczego w Gryfinie w/s wezwania do usunięcia niezgodności z prawem powstałej w 
związku z podjęciem przez Radę Powiatu uchwały Nr XIV/163/2007 z dnia 20 grudnia 2007 
r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/124/2003 r. 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 SPZOZ ZPOiOL w Gryfinie. 
 
Radny Czesław Krzemiński zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zawartego w sprawozdaniu 
Starosty z prac Zarządu Powiatu zapisu dot. zaakceptowania i podpisania ugody z Gminą 
Trzcińsko - Zdrój w/s odstąpienia przez Powiat od odwołania darowizny działki oznaczonej 
nr 209/7, położonej w obrębie 2, miasta Trzcińsko-Zdrój, w zamian za przekazanie środków 
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finansowych mających na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych 
pozamiejskich. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny powiedział, że Burmistrz Trzcińska-Zdrój przysłał pismo 
wraz z niepodpisaną umową celem określenia terminu wykonania tychże prac.  
Wobec powyższego  Zarząd Powiatu skierował sprawę o zwrot majątku. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

                                                                         Przewodniczący Komisji 

  Bogusław Kozioł 

 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
 


