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PROTOKÓŁ nr 18/08 
Z POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

w dniu 26 czerwca 2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 13.10 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego  Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji (lista obecności -  
zał. nr 1), a także: Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara 
Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady poprowadził członek Komisji Spraw Społecznych Adam Nycz. Porządek obrad  
(zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie materiałów na XX sesję  Rady Powiatu w Gryfinie i informacja  
dot. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie – kalendarium imprez sportowych 
oraz sposób ich finansowania,. 
 

Na posiedzenie przybył Radny Marek Hipsz wraz  z Radnym Janem Podleśnym. 
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z 17 posiedzenia komisji. 
 

Komisja przyjęła większością głosów protokół nr 17/08 z dnia 26 maja 2008 r. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 3/XX). 

 
 
Główny Księgowy Jadwiga Anklewicz powiedziała, że bilans SPZZOZ w likwidacji   
w Gryfinie na dzień 31.12.2007 r. wykazuje zarówno po stronie aktywów jaki pasów sumę  
w wysokości 4.470,00 zł. Wynik finansowy – wykazujący zysk - zamyka się kwotą 
4.442.427,78 zł, w której mieściła się dotacja w wysokości 3.419.000,00 zł. Dodała, że na 
działalność bieżącą dotacja wynosiła 194.000,00 zł, natomiast pozostała kwota dotacji 
przeznaczona była na obsługę długu zobowiązań wobec kontrahentów, wobec ZUS  
oraz wobec pracowników. Ponadto dodała, że na dzień 31.12.2007 r. zobowiązanie wobec 
kontrahentów zamknęło się kwotą 3.071.524,00 zł wraz z odsetkami, zobowiązania 
publicznoprawne wobec ZUS wraz  odsetkami wyniosły 703.445,87 zł oraz z tytułu 
wynagrodzeń wobec pracowników - 255.033,50 zł. wraz z odsetkami. Poinformowała,  
że na dzień dzisiejszy kwota ta została spłacona.  
 
Radny Adam Nycz odnosząc się do powyższego zapytał, czy na dzień dzisiejszy 
zobowiązania SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie wynoszą ponad 3.000.000,00 zł.  
 
Główny Księgowy Jadwiga Anklewicz odpowiedziała, że  zobowiązania wobec 
kontrahentów tyle wynoszą, natomiast łączna suma zobowiązań  na dzień 31.12.2007 r. 
wynosiła 4.030.003,85 zł 
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy zostały spłacone zobowiązania wobec pracowników. 
 
Główny Księgowy Jadwiga Anklewicz odpowiedziała, że zobowiązania wobec 
pracowników zostały uregulowane i stanowiły kwotę w wysokości 225.033,50 zł wraz  
z odsetkami. 
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Radny Czesław Krzemiński zapytał, co kryje się pod pozycją Pozostałe przychody 
operacyjne w rachunku zysków i strat. 
  
Główny Księgowy Jadwiga Anklewicz odpowiedziała, że jest to kwota w wysokości 
1.582.238,98 zł, na którą składają się odsetki z których kontrahent rezygnuje w wielkościach 
zależnych od treści zawieranego porozumienia. 
 
  

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

sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie 
(druk nr 4/XX). 

 
Główny Księgowy Jadwiga Anklewicz powiedziała, że bilans SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie na dzień 31.12.2007 r. 
wykazuje zarówno po stronie aktywów jaki pasów sumę w wysokości 97.944,51 zł. Wynik 
finansowy – wykazujący stratę – wynosi 6.991,03 zł. Dodała, że zobowiązania na dzień 
31.12.2007 r. wynosiły  69.862,00 zł w tym zobowiązania publicznoprawne tj. z tytułu ZUS, 
z tytułu podatku od wynagrodzeń w wysokości 26.079,76 zł. Poinformowała,  
że są to: zobowiązania nie przeterminowane, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń  
za grudzień ubiegłego roku, który został wypłacony 10 stycznia br. oraz  wynagrodzenia  
w wysokości 15.216,83 zł. Ponadto dodała, że zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią 
kwotę 23.108,69 zł, które również nie są przeterminowane i na dzień dzisiejszy wszystkie  
są uregulowane. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, co było przyczyną minusowego wyniku na rachunku zysków  
i strat. 
 
Główny Księgowy Jadwiga Anklewicz odpowiedziała, że na ten wynik przeważył wzrost 
kosztów za energię cieplną. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, że  przyczyną takiego wyniku, był również 
zbyt wysoki fundusz reprezentacyjny SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie w wysokości 10.000,00 zł.  

 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, czy jest to ta kwota, którą wykazała kontrola  
w powyższym Zakładzie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała twierdząco. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Główny Księgowy Jadwiga Anklewicz. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
(druk nr 5/XX). 
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Dyrektor SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Krystyna 
Grochmalska powiedziała, że bilans SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie na dzień 31.12.2007 r. wykazuje zarówno po stronie 
aktywów jak i pasywów  sumę w wysokości 336.765,13 zł. Dodała, że rachunek zysków  
i strat powyższego Zakładu wykazuje wynik dodatni tj. zysk w wysokości 160.146,05 zł. 
Poinformowała, że Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, ilu obecnie pacjentów przebywa w Zakładzie. 
 
Dyrektor SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Krystyna 
Grochmalska odpowiedziała, że obecnie w Zakładzie jest pełne obłożenie, nawet trochę 
powyżej zakontraktowanych osobodni. Dodała, że zysk powstał w wyniku nadpracowanych 
nadlimitów. Poinformowała, że od lat takie postępowanie miało miejsce i NFZ pokrywał 
nadlimity oraz w okresie letnim również będzie zwracała się do NFZ  
o zwiększenie osobodni. Dyrektor stwierdziła, że zwiększyły się koszty utrzymania osobodni 
oraz poruszyła fakt, iż personel domaga się zwiększenia wynagrodzenia, które w innych 
placówkach medycznych jest wyższe. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Dyrektor SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy  
w Gryfinie Krystyna Grochmalska. 

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

sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 6/XX). 

 
Radny Adam Nycz zapytał, jak przedstawia się prawny aspekt sytuacji funkcjonowania 
Szpitala, jego proces usamodzielniania się. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że z dniem 1 lipca br. rozpocznie 
swoją działalność Spółka „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. z siedzibą  
w Gryfinie. W najbliższym czasie Prezes Spółki będzie jeszcze na stanowisku Likwidatora 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, ponieważ będą w tym czasie do podpisania umowy  
z wierzycielami dot. zaległości spłat Szpitala i wówczas planowane jest przekazanie spraw 
likwidacyjnych obecnemu Likwidatorowi SPZZOZ Panu Andrzejowi Bandurowskiemu. 
Poinformowała, że na prośbę Spółki Komandytowej „Sasińscy i Wspólnicy” zostało 
wykonane takie działanie, aby całkowicie nie likwidować „Starego” ZOZ-u, ponieważ w tym 
momencie nie byłoby podmiotu, który byłby reprezentowany. Z tego powodu obecny 
Likwidator SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie musi przygotować tak umowy 
porozumienia, aby Likwidator SPZZOZ mógł je przejąć i realizować. Kontynuując 
zaznaczyła, że wówczas będzie mogła funkcjonować w/w Spółka prowadząc „NZOZ Szpital 
Powiatowy im. Jana Pawła II” w Gryfinie. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że kibicuje tej sprawie i życzy powodzenia dodając, że jego 
zdaniem jest to chyba ostatnią szansą dla Szpitala i społeczności gryfińskiej. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji (druk nr 7/XX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie (druk nr 8/XX).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji: I Liceum 

Profilowanego i I Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz II Liceum 
Profilowane w Zespole Szkół Ponagimnazjlanych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy  
w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 (druk nr 9/XX). 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjlanych Nr 2 im ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 
5 i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 (druk nr 10/XX). 

 
Radny Adam Nycz zapytał, czy sytuacja społeczna w ZSP Nr 1 i  2 w Chojnie uległa 
uspokojeniu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w ZSP Nr 1 w Chojnie sytuacja 
społeczna przedstawia się spokojnie, natomiast z informacji jakie posiada w ZSP Nr 2  
w Chojnie Rada Rodziców czuje pewne niezadowolenie z zaistniałej sytuacji. Dodał,  
że bardziej niepokojąca jest sprawa związana ze złożoną rezygnacją ze stanowiska  Dyrektora 
ZSP Nr 2 w Chojnie, która staje się skuteczna z dniem 30 czerwca br. tj. jeszcze przed 
rozpoczęciem roku szkolnego. Kontynuując dodał, że Dyrektor nie wypełniła obowiązku 
zapisanego w ustawie o systemie oświaty tj. nie poinformowała Starosty o rezygnacji  
ze stanowiska jednej z Wicedyrektorów, dopiero nastąpiło to w momencie kiedy sam 
skierował do niej pismo (Starosta otrzymał od niej pismo z datą o dzień wcześniejszą  
od pisma przez niego wysłane). Poinformował, że druga Wicedyrektor, z którą rozmawiał  
na temat objęcia stanowiska Dyrektora placówki – odmówiła. W związku z powyższym  
od 1 lipca br. będzie powołany na okres wakacyjny nowy dyrektor pełniący obowiązki 
Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie w trybie art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że powyższy przepis prawny mówi o tym, że Dyrektor 
zostaje powołany spośród nauczycieli tej placówki. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział twierdząco dodając, że odbędzie  
się to w ten sposób, że zgodnie z przepisami w momencie, kiedy nie ma dyrektora szkoły, 
Starosta staje się dyrektorem szkoły i ma prawo zatrudnić osobę jako nauczyciela  
w placówce. 
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Radny Adam Nycz zapytał, czy na tym etapie wiadome kim będzie ta osoba. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że będzie to Pani Adriana 
Salamończyk. Dodał, że zwrócił się o potwierdzenie pisemne, o tym że druga Wicedyrektor 
Pani Agata Motyl odmówiła objęcia stanowiska Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że jego pytanie nie było podyktowane ciekawością  
co do informacji o nowym dyrektorze, ale obecnie trwają nabory do szkół. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nabór przebiega dobrze. Dodał,  
że jest duże zainteresowanie młodzieży szkołą zawodową, a przeniesienie technikum  
do liceum umożliwi większy nabór. Informacje co do naboru będą znane po 1 lipca br. 
Ponadto dodał, że na powyższą sytuację ma również wpływ obecna sytuacja w ZSP  
w Mieszkowicach.  
 

 Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych  
dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie(druk nr 11/XX). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Radni wrazili zgodę na zmianę  
tj.  zwiększenie budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, które miało służyć  
po pierwsze osiągnięciu standaryzacji, która również odbywa się w ramach zatrudnionych  
w urzędzie pracowników oraz po drugie, aby móc zwiększyć tabele płac, ponieważ  
w ostatnim okresie nie były one aktualizowane. Dodał, że Dyrektor PUP przedłożył  
w powyższym projekcie uchwały wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego  
w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie 900,00 zł oraz wartość jednego punktu  
w złotych w wysokości 5,00 zł. Poprzednio stawki wynosiły odpowiednio: 650,00 zł i 4,00 zł. 
Tak skonstruowane na bazie podanych wielkości tabele umożliwiają dokonanie podwyżek  
w wysokości około 200,00 zł brutto dla pracownika. Ponadto dodał, że w ramach programów, 
które realizują również mają dodatkowe środki finansowe.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na nieruchomość 
stanowiącą własność Skarbu Państwa (druk nr 12/XX). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu na tym etapie 
doszedł do wniosku, że powinien poinformować i uzyskać zgodę Rady Powiatu  
na „ewentualną” zamianę części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
tj. nieruchomość oznaczoną numerem działki 75 przy ul. Łużyckiej, znajdującą się w trwałym 
zarządzie ZSP Nr 2 w Gryfinie na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa tj. na 
nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerami działek 66/1 i 66/2 znajdująca się w trwałym 
zarządzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej. Dodał, że zgodnie z przyjętym 
kierunkiem Pomorski Oddział Straży Granicznej poszukuje w Gryfinie samodzielnej, 
ustronnej nieruchomości, na której od podstaw mogłaby powstać zgodnie z normami 
unijnymi baza. W związku z powyższym Komendant Pomorskiego Oddziału Straży 
Granicznej wystąpił do Starosty z wnioskiem dotyczącym możliwości przekazania  w trwały 
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zarząd niezabudowanej nieruchomości w Gryfinie celem utworzenia placówki Pomorskiego 
Oddziału Straży Granicznej. Poinformował, że taka nieruchomość została im wskazana tj. 
nieruchomość przed Zespołem Szkół Specjalnych w Gryfinie o powierzchni ponad 2 ha. 
Komendant Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie poinformował,  
że lokalizacja w/w nieruchomości jest korzystna dla ich potrzeb i tym samym powstał 
wstępny podział. Ponadto dodał, że  w kolejnym piśmie Komendant zwrócił się do Niego  
o możliwość zwiększenia tego terenu po czym granice nieruchomości zostały uzgodnione. 
Starosta kontynuując wyjaśnił, ze w momencie kiedy Rada Powiatu wyrazi zgodę  
na powyższe zostanie wydzielony teren działki dla Pomorskiego Oddziału  Straży Granicznej, 
który to poniesie koszty. Starosta poinformował, że w zamian Powiat otrzyma budynek  
po Straży Granicznej zlokalizowany na ul. Szczecińskiej w Gryfinie, który zostanie 
wykorzystany na cele związane ze służbą zdrowia albo zostanie sprzedany. Starosta 
poinformował, że planowana jest w przyszłym roku sprzedaż pozostałej części nieruchomości 
w całości (pod działalność supermarketu) oznaczonej numerem działki 75, którą  
to poprzedziłoby uzyskanie od Gminy Gryfino decyzji o warunkach zabudowy. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia 
zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 13/XX). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że ta sprawa dotyczy zmiany w 
regulaminie obowiązujących zasad i trybu przyznawania środków z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie. Zdarza się, że budżet Powiatu 
Gryfińskiego nie jest w stanie uruchomić własnych środków z powodu ich braku, natomiast 
stwierdza się wolne środki na rachunku funduszu i możliwości ich wykorzystania na zadania 
w trybie awaryjny, których nie można było przewidzieć w „Zasadach”. Starosta dodał, że na 
dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby i zamiana w/w uchwały nie jest podyktowana jakąś 
konkretną potrzebą. Wyjaśnił, że została zauważona konieczność i zasadność zaproponowania 
Radzie Powiatu zmian celem uelastycznienia i zmniejszenia dotychczasowych rygorów.  
 
Radny Adam Nycz zapytał, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o środki w PFOŚiGW  
w Gryfinie wnoszone przez ZEDO S.A.  Ponadto zapytał, czy jest to progresywne,  
czy następuje regresja w stosunku do poprzednich lat.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w ubiegłym roku dochody 
Funduszu zostały zwiększone. Było to związane z  handlem uprawnieniami do emisji  
i opłatami ekologicznymi, wnoszonymi przez ZEDO S.A. i to spowodowało nagły wzrost.  
W tym roku trudno jest powiedzieć, czy ZEDO S.A. planuje sprzedaż emisji. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy środki, które są teraz w PFOŚiGW w Gryfinie  
są przewidziane na realizowanie inwestycji, które Rada Powiatu zatwierdziła, czy jest  
to awaryjne wyjście.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tak dodając, że jest to rozwiązanie 
regulaminowe. 
 
Radny Adam Nycz zapytał o inwestycje dot. ul. Mieszka I. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
polecił przygotowanie i ogłoszenie przetargu na remont w/w ulicy. Dodał, że mogą pojawić 
się trudności w postaci uzyskania środków unijnych  na realizację w/w inwestycji, ponieważ 
nie zostały do tej pory wydane nowe rozporządzenia, jeżeli chodzi o oddziaływanie  
na środowisko, gdzie wszystkie inwestycje drogowe oraz kanalizacyjne takowego 
opracowania wymagają. W momencie uzyskania pozwolenia na budowę dla powyższej 
inwestycji takie wymagania były spełnione, natomiast Komisja Europejska stwierdziła 
niezgodność z wytycznymi unijnymi. W związku z tym Rząd wydaje, ale do tej pory nie 
wydał nowego rozporządzenia w powyższym zakresie. Starosta poinformował, że problem 
polega na tym, iż w momencie kiedy będzie składany wniosek wtedy komisja weryfikacyjna 
będzie badała okres rozpoczęcia procedur. W związku z powyższym może mieć miejsce taka 
ewentualność, ze nie uda się pozyskać środków z ‘Unii Europejskiej.  
 

Na posiedzenie przybył Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2008 rok (druk nr 14/XX). 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że budżet powiatu po stronie dochodów 
zwiększa się o kwotę 1.618.528,59 zł, która w znaczących swoich częściach  pochodzi  
z subwencji oświatowej przyznanej Powiatowi Gryfińskiemu – jest to kwota dodatkowa,  
po ostatecznej weryfikacji subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 587.673,00 zł.  
Dodała, że zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania  
w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 65.583,19 zł, 
w związku z realizacją projektu systemowego pt. „Doradca zawodowy i pośrednik pracy  
w standardach unijnych”, w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia  
oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionach, w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki PO KL oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853 - Pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 
679.100,00 zł w związku z realizacją projektu konkursowego Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki PO KL „Kobieta potrafi-szansa na samorealizację”, w ramach działania 6.1 Poprawa 
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionach, poddziałania 
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Skarbnik 
ponadto dodała, że ugoda zawarta pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Trzcińsko-Zdrój 
zwiększa plan dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 104.600,00 zł,  przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi 
publiczne powiatowe o kwotę 104 600,00 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg 
pozamiejskich znajdujących się na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy subwencja oświatowa wynika z jakiegoś nowego wskaźnika, 
algorytmu, czy został zmieniony wskaźnik korygujący. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że został zmieniony wskaźnik 
korygujący. Dodała, że kwota subwencji zawiera ustawowe podwyżki przeznaczone  
na regulacje płac. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
13.Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XX). 
- brak 

 
Ad.5 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – kalendarium imprez sportowych i sposób  

 ich finansowania. 
 

Na posiedzenie powrócił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Radny Czesław Krzemiński odnosząc się do w/w tematu z planu pracy komisji zwrócił  
się z prośbą do Przewodniczącego Komisji o wyjaśnienie tego, co rozumie oraz co miał  
na myśli przez zapis „…i sposób ich finansowania”.  
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł odpowiedział, że chodziło mu o to skąd Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy czerpie środki, ponieważ jak wiadomo część imprez finansowanych jest  
ze źródeł powiatowych. 
 
Radny Marek Hipsz powiedział, że jego zdaniem tego typu zapytanie jest zbędne  
i niestosowne. 
 
Radny Czesław Krzemiński zwracając się do Przewodniczącego zapytał, czy to oznacza,  
że chciałby uzyskać od Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego informacje 
odnośnie wyszczególnienia tego, skąd czerpie środki finansowe i w jaki sposób je wydaje. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł odpowiedział, że nie dodając że chciałby uzyskać tylko 
informację skąd je pozyskuje. 
 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Jan Podleśny powiedział, że placówka, 
którą kieruje jest placówką Gminy Gryfino. Dodał, że w ubiegłym roku dotacja przyznana  
z Powiatu Gryfińskiego wynosiła 60.000,00 zł. Rozdysponowanie tych środków zostało ujęte 
w kalendarium Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Gryfino w roku szkolnym 2006/2007 
(zał. nr 3 do niniejszego protokołu). Poinformował, że w 2007 roku Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy wydał na realizację kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Gryfino kwotę 
84.292,82 zł, (60.000,00 zł dotacja z Powiatu i 24.000,00 zł dotacja z Gminy Gryfino)  
na którą składał się: zakup medali, pucharów, dyplomów – 17.276,73 zł, transport dzieci  
i młodzieży – 25.942,61 zł, ryczałt sędziowski (brutto) – 8.329,00 zł, koszty organizacyjne – 
10.197,61 zł oraz wynagrodzenia 22.546,87 zł.  
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł odnosząc się  do treści zapisu tematu z planu pracy, 
powiedział, że w momencie zatwierdzania planu pracy każdy z członków komisji mógł 
wnieść uwagi, co do sformułowań tematów. 
 
Ad.6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Marek Hipsz zwrócił się z prośbą o zwoływanie posiedzeń Komisji Spraw 
Społecznych po godz. 15.00. 
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Radny Adam Nycz zwrócił się do członków Komisji z propozycją zwołania następnego 
posiedzenia na dzień 25 lipca o godz. 12.00, którego przedmiotem obrad byłaby analiza 
naboru do szkół ponadgimnazjlanych w Powiecie Gryfińskim. 
 

Komisja Spraw Społecznych przystała na  propozycję  Radnego Adama Nycza. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
 
  
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
 
  
 
  
 Przewodniczący Komisji  
 
                                                                                 Bogusław Kozioł 


