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PROTOKÓŁ nr 20/08 
Z POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

w dniu 27 sierpnia 2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 15.30 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego  Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności -  
zał. nr 1) a także: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman  
Michalski, Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Andrzej Krzemiński, Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Monika 
Baczyńska-Padjasek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł. Porządek obrad (zał. nr 2) 
został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia było omówienie części 
materiałów, które będą przedmiotem obrad XXI sesji Rady Powiatu w dniu 18 września 2008 
r. oraz zapoznanie się ze stanem placówek oświatowych pod kątem rozpoczynającego się 
roku szkolnego 2008/09 – remonty i aktualny stan finansowy. 
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z 19 posiedzenia komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół nr 19/08 w dniu 28 lipca 2008 r. 
 

Posiedzenie opuścił Radny Arkadiusz Augustyniak. 
 

Ad.4 Omówienie części materiałów, które będą przedmiotem obrad XXI sesji Rady 
Powiatu w dniu 18 września. 

 
1.  Sprawozdanie przewodniczącego z prac Zarządu Powiatu Gryfińskiego między 

sesjami. 
 
Radny Czesław Krzemiński powiedział, że na Komisji Rewizyjnej zwrócił się z zapytaniem 
do Pana Starosty, dlaczego Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na umorzenie zadłużenia 
Zarządowi Powiatowemu Partii Samoobrona RP za wynajem pomieszczeń w budynku  
przy ul. Dworcowej w Chojnie, należności głównej w wysokości 1 425,43 zł  
wraz z odsetkami na dzień zawarcia umowy umorzenia. Dodał, że na tym posiedzeniu jest 
Pan Wicestarosta, który mógłby wyjaśnić powyższą sprawę. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że Zarząd podjął taką decyzję, ponieważ 
w/w partia poniosła pewne nakłady finansowe dot. odnawiania pomieszczeń, na które zostały 
przedłożone faktury. 
 
Radny Czesław Krzemiński powiedział, że Pan Starosta wyjaśniał tą sprawę w ten sposób, 
że partia poniosła nakłady w pewnej wysokości. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek dodała, że poniesione nakłady finansowe były przez 
partię udokumentowane w wyższej wysokości. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego. 
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Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że na nieruchomość oznaczoną numerem 
działki 59 położoną w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Moryń  kilkakrotnie ogłaszany  
był przetarg. Niniejsza nieruchomość jest zabudowana budynkiem biurowym i budynkiem 
gospodarczym – świetlicą zwanym „Drogowcem”. Dodał, że Zarząd zaproponował wyrażenie 
zgody na sprzedaż tejże nieruchomości w drodze bezprzetargowej za cenę obowiązującą  
w ostatnim przetargu tj. 342 000,00 zł.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że jest dla niego niezrozumiałe dlaczego istnieje chęć 
sprzedaży powyższej nieruchomości, chyba że jest to działanie w ramach dobrej współpracy 
między Powiatem a Gminą Moryń. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że jest to w ramach dobrej współpracy. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że nie jest przekonany, czy w ramach dobrej współpracy 
powinno się sprzedać nieruchomość zabudowaną  w wysokości ponad 300 000,00 zł, jeżeli  
do tej pory nie zostały wypłacone nauczycielom przeprowadzającym ustne egzaminy 
maturalne środki pieniężne za nadgodziny. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że szkoły składają wnioski do Zarządu  
o zwiększenie budżetu, takie wnioski nie wpłynęły, a matury jeszcze trwają. Dodała,  
że informacja w formie papierowej wpłynęła do starostwa kilka dni temu i środki te zostały 
uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu. Podkreśliła, że nie wpłynęły do niej żadne 
informacje o tym, że nauczycielom nie zostały wypłacone środki za przepracowane 
nadgodziny.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że tego typu informację pozyskał tydzień temu w jednym  
z ZSP i dodał, że wykaz nadgodzin został wysłany do starostwa w czerwcu. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że Zarząd w tym roku podjął decyzję  
o tym, aby przesunięcie wobec paragrafów wynagrodzeń przechodziły przez niego,  
w tym celu aby dyrektor sam nie dokonywał tych zmian. Dyrektor mając przyznany plan 
finansowy jednostki na cały rok miał możliwość przesunięcie środków poprzez złożenie 
wniosku na Zarząd w tej sprawie. Nawet w ramach posiadanych w tamtym czasie środków 
budżetowych mógł je wypłacić za owe nadgodziny. Dodała, że nie rozumie skąd więc pojawił 
się taki problem dot. niewypłaconych wynagrodzeń skoro budżety jednostek wykonywane  
są planowo i nie ma żadnych przekroczeń ani zobowiązań wymagalnych.  
 
Radny Adam Nycz zwrócił się z prośbą o pełne wyjaśnienie przyczyny nie wypłacenia 
nadgodzin dla nauczycieli ZSP Nr 2 w Gryfinie za przeprowadzone ustne egzaminy 
maturalne. 
 
Radny Czesław Krzemiński powiedział, że Burmistrz Gminy Moryń na początku 
występował o bezpłatne przekazanie powyżej nieruchomości i dodał, że za tą kwotę za którą 
zostanie ona sprzedana warto ją oddać, nawet jeżeli miałby się trafić podmiot, który 
zaoferowałby wyższą cenę.  
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, czy w porozumieniu został wyszczególniony cel 
na jaki zostaje ta nieruchomość sprzedana, czy jest on dowolny. 
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Radny Czesław Krzemiński odpowiedział, że na cele oświatowe. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów 
wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiany w powyższym wymienionym 
projekcie uchwały dot. rozszerzenia zadania pn.: „Termomodernizacja jednostki powiatowej – 
Dom Dziecka w Trzcińsku  Zdroju …” o  zwrot „oraz poprawa systemu odprowadzania 
ścieków opadowych wokół budynku” poprzez wykonanie nowej kanalizacji deszczowej. 
Ponadto zmiany odnoszą się do zadania określonego w poz. 4.3 zał. nr 2 do niniejszego 
projektu poprzez dopisanie w nazwie zadania zwrotu „oraz wymiany kotła c.o.”, na którego 
wymianę zwiększa się koszt  realizacji zadania o kwotę 10 000,00 zł.  
 
Radny Czesław Krzemiński powiedział, że koszt wykonania drenaża wokół budynku Domu 
Dziecka w Trzcińsku Zdroju ma wynosić około 36 000,00 zł.  
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy prace te nie zostały uwzględnione w przetargu. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział przecząco i dodał, że ta sieć odprowadzająca wodę deszczową  
z całej powierzchni dachu była zaprojektowana włączenie się do istniejącej sieci, z tym  
że po odkopaniu tejże istniejącej sieci przy okazji docieplania fundamentów budynku okazało 
się, że jest ona niedrożna. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2008 rok. 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła pochodzenie środków zwiększających  
i zmniejszających dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego według klasyfikacji budżetowej 
(według uzasadnienia do w/w projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2008). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Ad.5 Zapoznanie się ze stanem placówek oświatowych pod katem rozpoczynającego  

się roku szkolnego 2008/09 – remonty i aktualny stan finansowy. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński omówił stan placówek oświatowych pod kątek rozpoczynającego się roku 
szkolnego 2008/09 w zakresie przeprowadzonych remontów (zał. nr 3). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w ramach przeprowadzanych prac  
w pomieszczeniach internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie jest wykonywany remont stołówki. 
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Odnosząc się  do trwających prac budowlanych w budynku nr 2 SOSW w Chojnie dodał,  
że zmianie uległ projekt, ponieważ w czasie wykonywania robót okazało się, że przyjęte 
przez projektanta założenia nie odpowiadają faktycznemu stanowi tzn. że grunty,  
które znajdują się w miejscu posadowienia fundamentów wymagają wymiany i głębszego 
wykopu, ponieważ nie można było się dostać do tzw. warstwy nośnej gruntu.  
W związku z powyższym powstało w rezultacie pomieszczenie piwniczne, które nie było 
uwzględnione w projekcie. Poinformował, że część pomieszczeń remontowanych  
w internacie ZSP Nr 2 w Chojnie mają zostać przystosowane na mieszkania chronione  
dla osób opuszczających dom dziecka, a także dla najstarszych wychowanków. Program taki 
ma zostać wdrożony, ponieważ zgodnie z przepisami w pewnym momencie dzieci 
przebywające w domu dziecka mają obowiązek się usamodzielnić, natomiast gminy mają 
obowiązek zapewnienia im lokum. Do czasu znalezienia przez gminy miejsca dla tych osób 
będą one przebywać w tych mieszkaniach chronionych na zasadzie usamodzielniania się. 
Ponadto planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska w ZSP 
Nr 1 w Chojnie, na co w budżecie Powiatu  zostało zabezpieczone 30 000,00 zł. Nie wiadome 
jest jeszcze czy będzie składany wniosek do któregoś z programów jak np.: „ORLIK”  
czy „Boisko blisko”. Ponadto planowane jest wykonanie remontu drogi dojazdowej na działce 
ZSP Nr 1 w Chojnie, prowadzącej od bramy głównej do parkingu. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek  powiedziała, że sytuacja placówek oświatowych pod 
względem finansowym za lipiec przedstawia się w sposób następujący. Otóż  ZSP Nr 1  
w Gryfinie, który od 1 września b.r. będzie prowadzony przez Gminę Gryfino na koniec lipca 
zrealizował środki w wysokości 77%, jest to związane z przesunięciem w obrębie budżetu  
i zabezpieczeniem środków przekazywanych od września jako dotacja na prowadzenie szkoły 
Gminie Gryfino. 
 

Na posiedzenie przybył Radny Marek Hipsz. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek  kontynuując powiedziała, że ZSP Nr 1 w Chojnie  
z przyznanych środków na koniec lipca zrealizował 59% planu oraz posiada zobowiązania 
niewymagalne w kwocie 39 000,00 zł przypadające na koniec czerwca. Szkoła ta na 
wykonanie remontów ma zabezpieczoną kwotę w wysokości 10 000,00 zł z czego nic z tych 
środków nie zostało wykorzystane do chwili obecnej. Z planu finansowego przyznanego ZSP 
Nr 2  w Gryfinie w wysokości 4 030 000,00 zł,  na koniec lipca szkoła zrealizowała 59%  
oraz pozostały do zapłaty zobowiązania z czerwca w wysokości 84 000,00 zł. Dodała,  
że jednocześnie szkoła w swoim budżecie zaplanowała wydatki o charakterze remontowym 
na poziomie 90 000,00 zł i na koniec lipca realizacja ich przekroczyła kwotę w wysokości 
35 000,00 zł na remont gabinetów lekcyjnych, pomieszczenia socjalnego  
oraz na przeprowadzenie konserwacji sprzętu biurowego. Odnosząc się do ZSP Nr 2  
w Chojnie poinformowała, że szkoła z przyznanego planu wydatków w wysokości prawie 
3 700 000,00 zł wykonała 62%. Przy zaplanowanych środkach na przeprowadzenie remontów 
w wysokości 14 200,00 zł do tej pory nic nie zostało wykorzystane.W ZSP w Mieszkowicach 
przy planie finansowym w wysokości 1 349 000,00 zł zostało wykonanych 59% wydatków, 
zobowiązania pozostałe na koniec czerwca przekroczyły kwotę 49 000,00 zł  natomiast  
z planowanych wydatków o charakterze remontowym na poziomie 7 500,00 zł nie zostało 
jeszcze nic zrealizowane. Wykonanie planu finansowego ZSS w Gryfinie przekroczyło 59%, 
zobowiązania na koniec czerwca wynoszą 55 000,00 zł, natomiast z planu remontowanego  
w wysokości 20 000,00 zł zostało wykorzystane 8 500,00 zł na malowanie pomieszczeń 
klasowych, konserwację i eksploatację przepompowni. Skarbnik poinformowała, że SOSW  
w Chojnie wykonał plan finansowy na poziomie 58%, zobowiązania powstałe  na koniec 



 5

czerwca wynoszą 66 000,00 zł. Placówka ta miała zaplanowaną kwotę w wysokości 
202 000,00 zł na wydatki o charakterze remontowym i z tej kwoty na koniec lipca została 
zrealizowana kwota w wysokości 1 900,00 zł na naprawę sprzętu biurowego oraz na remont 
kotłowni olejowej. Skarbnik dodała, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie  
z przyznanego planu finansowego w kwocie 700 000,00 zł wykonała go na poziomie 60%, 
przy zobowiązaniach w wysokości 20 000,00 zł na koniec czerwca. Ponadto nie zostały 
zaplanowane żadne wydatki o charakterze remontowym. Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Chojnie z przyznanego planu w kwocie 515 000,00 zł wykonała go w 58%, 
przy zobowiązaniach w wysokości 13 500,00 zł. Podobnie jak w Poradni w Gryfinie  
nie zostały zaplanowane wydatki o charakterze remontowym. 
 
Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Monika Baczyńska – 
Padjasek omówiła stan placówek oświatowych pod kątek rozpoczynającego się roku 
szkolnego 2008/09 w zakresie przeprowadzonych remontów (zał. nr 4). 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła, że informacja przygotowana w zakresie 
remontów przez Wydział Finansowo – Księgowy odnosi się do tych zadań ujętych  
w paragrafie dot. remontów, natomiast informacja przygotowana  przez Wydział Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki nt. przeprowadzonych remontów może odnosić się do usług 
obcych. 
  
Ad.6  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Czesław Krzemiński powiedział, dzięki staraniom Pana Starosty i niewielkim 
wkładzie starostwa została wyremontowana droga powiatowa (wzmocnienie nawierzchni 
grysami) przechodząca przez Chwastnicę przez firmę budującą drogę S3.  
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, aby takich odcinków było jak najwięcej.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że planując przyszłoroczny budżet 
również należy uznać za priorytet remont dróg.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że utworzenie Spółki było jedyną szansą dla gryfińskiego 
Szpitala i z tego też tytułu pogratulował Staroście obrania takiej a nie innej drogi. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie zostały radnym przedstawione 
artykuły, które ukazywały się w przerwie wakacyjnej i w których można było wyczytać,  
jak np. w tutejszym Szpitalu na Oddziale Chirurgii nie podejmowano się wszelkich zabiegów  
tj np. zszycie uda. Dodał, że jednak  w ostatnim czasie pojawił się również pozytywny artykuł  
(zał. nr 5), którego treścią był zaskoczony. Podkreślił, że stanowi to dobrą „reklamą”  
dla Szpitala, a w tym przypadku dla Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i że jest  
on bardziej wiarygodny niż wydany jakikolwiek folder promujący Szpital. Dodał, że w tym 
momencie Zarząd pracuje nad uchwałą dot. podniesienia kapitału założycielskiego Spółki.  
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy zwiększenie kapitału miałoby nastąpić przez jednostki  
i czy kolejnym krokiem będzie upadłość.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zwiększenie kapitału miałoby 
nastąpić przez jednostki ale kolejnym krokiem nie będzie upadłość. Dodał, że Spółka nie jest 
wyposażona w majątek. Zakładając nawet najczarniejszy scenariusz o ogłoszeniu upadłości  
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z różnych względów nie pociąga za sobą tego, że powiat cokolwiek straci. Szpital potrzebuje 
cały czas środków na rozwój a oszczędności, które zostały poczynione nie są wystarczające. 
Dodał, że uległy zwiększeniu kontrakty, ponadto pojawiają się żądania płacowe. W związku  
z tym trzeba poszukiwać innych dróg bilansowania, dodatkowych dochodów, ewentualnie 
partnera strategicznego, który pozwoliłby się Szpitalowi rozwinąć. Dodał, że gdyby Spółka 
posiadała salę operacyjną mogłaby ją wynajmować na sobotę i niedzielę, przez co mogłaby 
się bilansować a wybudowanie takiej sali zajmuje od 4 do 6 miesięcy. Innym wariantem  
jest udzielenie Spółce poręczenia.  
 
Radny Adam Nycz dodał, że jeżeli Spółka będzie się zadłużała to Szpital sobie nie poradzi. 
Dodał, że jego zdaniem wynajmowanie sali operacyjnej na weekendy nie przyniesie zbyt 
dużego dochodu stanowiącego alternatywę dla utrzymania się tego Szpitala. Jeżeli Szpital 
utrzyma się przez rok, dwa lata jest szansa na to, że może coś z tego będzie, jeżeli  
nie to  perspektywa może być bardzo niedobra.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest jeszcze inne rozwiązanie, zawsze 
Szpital może zawiesić pewną działalności z tym, że nie oto nam chodzi. Zaznaczył,  
że  czynione są wszelkie starania, aby ten Szpital się rozwijał.  
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

 
  
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
  
 
 
 Przewodniczący Komisji  
 
                                                                                Bogusław Kozioł 


