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PROTOKÓŁ NR 21/2008 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 15.09.2008 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 13.40. W posiedzeniu udział wzięło  
6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a wśród zaproszonych gości Starosta 
Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara 
Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł. 
Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów 
uchwał na XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 21 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty (porządek obrad 
– zał. nr 2). 
 
Ad. 6 Analiza i opiniowanie materiałów na XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2008 r. (druk nr 2/XXI);  
 
Radny Czesław Krzemiński jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił 
sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2008 r. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 3/XXI). 

 
Projekt uchwały został przedstawiony i przegłosowany na posiedzeniu Komisji Spraw 
Społecznych w dniu 27 sierpnia 2008 roku. Poniżej wynik głosowania: 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulic: Kościelnej, 

Sienkiewicza, Rapackiego, Kościuszki i Pionierów w Gryfinie kategorii drogi powiatowej 
(druk nr 4/XXI). 

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że na podstawie 
porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie remontu chodnika i nawierzchni ulicy Kościelnej 
oraz zmiany kategorii ulic w Gryfinie, strony uzgodniły przekazanie na rzecz Gminy 
następujących ulic: Kościelnej, Sienkiewicza, Rapackiego, Kościuszki i Pionierów. 
Włączenie przedmiotowych dróg w zasób dróg gminnych wiąże ze sobą konieczność 
pozbawienia ich kategorii drogi powiatowej, co dokonuje się w drodze powyższego projektu 
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uchwały Rady Powiatu. Naczelnik przedstawił informację dot. bieżących kosztów utrzymania 
tychże ulic (wraz z remontami cząstkowymi i oznakowaniem), ustalone proporcjonalnie 
wynoszą około 30 000 zł. Natomiast dochody roczne pochodzące z inżynieryjnych zajęć pasa 
drogowego wynoszą 1 717 zł. 
 

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

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad podwyższenia kapitału 

zakładowego i pozyskania inwestora zewnętrznego do spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 5/XXI). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że spółka działa od 1 lipca 2008 roku, 
wynik za pierwszy miesiąc był 20 000 złotych straty, w poprzednich miesiącach wynosił 
120 000 - 140 000 zł straty. Podjęto również decyzje o podwyższeniu wynagrodzenia 
pracownikom, co zaskutkuje wzrostem kosztów w kolejnych miesiącach, a w styczniu kończą 
się kontrakty z anestezjologami, którzy są kluczowi przy przeprowadzaniu operacji. W 
Rzeczypospolitej można było przeczytać ogólny raport NIK o podsumowaniu programu 
oddłużania szpitali. Szpital w Gryfinie w 2005 roku w ramach programu naprawczego - 
środków otrzymanych od państwa, już po pierwszym roku, miał osiągać zysk w wysokości 
700 000 zł. Podczas gdy po pierwszym roku od oddłużenia wykazano 1,5 miliona zł straty, co 
gorsza powiat pozbył się wówczas majątku.  
Mając na uwadze wszystkie okoliczności Zarząd Powiatu uznał, że jest to najlepszy moment 
kiedy należałoby podnieść kapitał spółki w oparciu o inwestora zewnętrznego aby pozyskać 
kapitał na inwestycje, które umożliwią jej rozwój i wykonanie niezbędnych inwestycji  
w zakresie osiągnięcia do 2012 roku wymaganych standardów. W projekcie przedstawionym 
przez Zarząd widnieje spółka oparta na kapitale pieniężnym a nie na majątku.  
Dodał, że wynik nie obejmuje ze względu na trwające procedury włączenia Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie, który w chwili obecnej 
przynosi 4 000 zł zysku miesięcznie. Poza tym nie zostały jeszcze otworzone przychodnie w 
Chojnie i Gryfinie, które mają na celu odtwarzanie działalności specjalistycznej. 
Zarząd będzie chciał zamieścić zapis w umowie spółki o konieczności podejmowania decyzji 
jednogłośnie - decyzji o zmianie (zmniejszeniu) zakresu prowadzonej działalności. 
Podniesienie kapitału nastąpi również poprzez wniesienie przez udziałowców - powiat oraz 
partnera zewnętrznego - aportu w formie majątku ruchomego i nieruchomego (nieruchomości, 
wyposażenia i sprzętu), wniesienie którego wymagać będzie zgody Rady Powiatu wyrażonej  
w odrębnej uchwale. Starosta dodał, że oferta przetargowa kierowana jest do różnych 
podmiotów w tym także do gmin (przede wszystkim Gminy Gryfino, która wyrażała chęć 
pomocy szpitalowi). Starosta jeszcze raz podkreślił, że obecnie powiat nie wyzbywa się 
majątku, spółka dzierżawi go od powiatu i majątek pozostaje przy powiecie. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, skąd kwota 10 000 000,00 zł przy podwyższaniu 
kapitału zakładowego spółki. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że 10 000 000,00 zł jest to kwota 
szacunkowa przy założeniu, że w którymś roku powiat wniesie aportem swój majątek 
ruchomy i nieruchomy, którego wartość na dzień dzisiejszy szacowana jest na kwotę około  
5 000 000,00 zł.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że przyjmuje do wiadomości założenie spółki prawa 
handlowego aczkolwiek ma wiele wątpliwości. Projekt uchwały inicjuje pewne działania  
w zakresie pozyskania inwestora strategicznego, jednakże będzie bardzo ciężko pozyskać 
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inwestora z dużym kapitałem pieniężnym analizując rynek zachodniopomorski. Upadłość 
spółki po wprowadzeniu kapitału mogłoby oznaczać utratę majątku nieruchomego powiatu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że bywają różne sytuacje i taki 
scenariusz również ma prawo się wydarzyć w momencie, kiedy spółka posiadałaby  
już majątek. Z projektu uchwały jasno wynika, że „ewentualne objęcie udziałów  
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przez Powiat Gryfiński może nastąpić 
wyłącznie w formie aportu rzeczowego”. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki może 
nastąpić w pierwszej kolejności poprzez pozyskanie inwestora zewnętrznego  
oraz umożliwienie mu objęcia do 97,5% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym  
w formie wkładu pieniężnego (kwota 250 000 zł to 2,5% od 10 000 000 zł). W perspektywie 
kilku lat możliwe będzie odzyskanie wkładu poprzez sprzedanie udziałów własnych. 
 

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

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 6/XXI).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zmiany w przepisach wymusiły 
dostosowanie obowiązującego Regulaminu i wprowadzenie zmian do zakresu działań 
poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Na przykład 
funkcja Skarbnika Powiatu zostaje połączona z Głównego Księgowego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. 
 

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

 
Na posiedzenie Komisji przyszedł Radny Marek Hipsz (5+1=6). 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/XXI).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka wyjaśniła, że zmiany w Statucie Powiatu wiążą się  
ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie, połączenie funkcji Głównego Księgowego  
z funkcją Skarbnika Powiatu, a także wprowadzono zmiany dotyczące sprecyzowania zasad 
prowadzenia rejestrów uchwał, zarządzeń, przechowywania protokołów.  
 

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

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przeznaczenia środków 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 
wykonywanie zadań służących ochronie środowiska polegających na usuwaniu azbestu  
z istniejących obiektów budowlanych a także udzielania na ten cel dofinansowania (druk 
nr 8/XXI).  

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska   
poinformowała, że powyższy projekt uchwały jest wynikiem podjęciem wcześniejszej 
uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych, a dotyczy 
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przyznawania dofinansowania do usuwania azbestu dla osób fizycznych.  W paragrafie 2 
wprowadzono zmianę „program skierowany jest do osób fizycznych będących w posiadaniu 
tytułu prawnego do obiektów (również wspólnot mieszkaniowych)”.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dofinansowanie ze środków 
PFOŚiGW może wynieść do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, pod warunkiem 
współfinansowania w wysokości kolejnych minimum 50% ze środków własnych gmin. 
Powiat zastrzega sobie zapis dofinansowania do 50% ze względu na to, że nie wiadomo ile  
i na jakie kwoty wpłynie prawidłowo zweryfikowanych przez gminy wniosków. Do wniosku 
trzeba będzie złożyć kartę określającą stopień pilności usunięcia azbestu. Do kosztów zalicza 
się demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadu niebezpiecznego na składowiska. Termin 
składania wniosków upływa z dniem 30 października począwszy od 2008 do 2010 roku. 
Starosta dodał, że pojawiły się zapowiedzi o likwidacji funduszy na szczeblu wojewódzkim  
i powiatowym. 

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

 
8. 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 na 2008 r. (druk nr 9/XXI).  

 
Projekt uchwały został przedstawiony i przegłosowany na posiedzeniu Komisji Spraw 
Społecznych w dniu 27 sierpnia 2008 roku. Poniżej wynik głosowania: 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki 

budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk  
nr 10/XXI)  

 
Posiedzenie opuścił Radny Arkadiusz Augustyniak. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały określa priorytetowe 
kierunki do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok. Kwoty dochodów  
i wydatków szacowane będą jak corocznie w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne jak  
i wytyczne, które powiat dostaje od Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Wojewódzkiego  
w zakresie dotacji. Natomiast wysokość wydatków stanowi konsekwencje możliwości 
powiatu do ich realizacji. Kierunki przyjęte do planowania wydatkowania budżetu będą się 
koncentrowały na minimalizacji długu publicznego oraz konwersji istniejącego zadłużenia, 
kontynuowane będzie postępowanie naprawcze wyznaczone uchwałą z 2006 roku- 
koncentrowane będą środki na wydatki związane z drogownictwem, zatem modernizacja 
nawierzchni bitumicznych, budowa i odtwarzanie ciągów pieszych, również przygotowanie 
dokumentacji dla potrzeb absorpcji funduszy zewnętrznych, a także realizacja inwestycji  
związanych z poprawą estetyki i stanu bezpieczeństwa w nieruchomościach Powiatu 
Gryfińskiego ze szczególnym uwzględnieniem jednostek i placówek oświatowych. 
 
Radny Adam Nycz zgłosił uwagę, że zapis związany z realizacją zwiększania dochodów 
budżetu (paragraf 3 pkt.1) - „zwiększanie wpływów poprzez optymalne wykorzystanie 
posiadanego majątku” jest zapisem pustym w związku ze sprawą poruszoną na ostatnim 
posiedzeniu komisji cyt. z protokołu Komisji z dnia 27 sierpnia 2008 r. : 
„Radny Czesław Krzemiński powiedział, że na Komisji Rewizyjnej zwrócił się z zapytaniem  
do Pana Starosty, dlaczego Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na umorzenie zadłużenia 
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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.” 
 
Radny Adam Nycz poprosił o wyjaśnienie sformułowania w paragrafie 3 dot. racjonalizacji  
i optymalizacji polityki kadrowej z uwagi na trudności w pozyskaniu i utrzymaniu 
specjalistów. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że racjonalizacja i optymalizacja ma na 
celu podniesienie jakości i jest to m.in. podyktowane tym, co niedawno mówił Pan Starosta  
o sytuacji w Wydziale Architektury i Budownictwa, gdzie w tym momencie bardziej 
konkurencyjne są firmy zewnętrzne, które są w stanie osobom przygotowanym merytorycznie 
do wykonywania pewnych zadań zaproponować lepsze warunki głównie finansowe. Dlatego 
w tym zakresie będą prowadzone różne działania i nie tylko czynniki płacowe,  
ale i pozapłacowe jak zaproponowanie pracownikom cyklu szkoleń, które miałyby 
uatrakcyjnić i podnieść przygotowanie bądź uzupełnić wykształcenie w jakimś zakresie 
zgodnym z wykonywanymi przez pracownika zadaniami.  
 

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

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

rok (druk nr 11/XXI); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w uzasadnieniu został rozszerzony 
zapis w pkt.16 środki w wysokości 30 000 zł przeznaczone na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania terenu ZSP Nr 1 w Chojnie, uwzględniającej modernizację boisk i budowę 
sali sportowej. 
 
Projekt uchwały został przedstawiony i przegłosowany na posiedzeniu Komisji Spraw 
Społecznych w dniu 27 sierpnia 2008 roku. Poniżej wynik głosowania: 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
11. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2008 r. (druk 

nr 12/XXI); 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

 
Ad. 5 Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2008 r. 
 
brak pytań, 
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Ad. 4 Wypracowanie propozycji i wniosków do budżetu na 2009 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł zaproponował złożenie 
wniosku o przeznaczenie pewnych środków finansowych na ratowanie kasztanowców  
na terenie powiatu. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że wykonane w Szczecinie szczepienia 
nie dały pożądanego efektu i zostało wyciętych wiele drzew. Specjaliści wypowiadają się że 
są bezsilni wobec pasożyta niszczącego kasztanowce.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że sposobem na szkodniki jest systematyczne 
grabienie i palenie liści, w których gromadzą się te pasożyty. 
 
Przyjęcie protokołu z 20 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. 
 
Radny Adam Nycz w związku ze sprawą poruszoną na ostatnim posiedzeniu komisji 
odnośnie informacji o niewypłaceniu nauczycielom środków pieniężnych za pracę  
w nadgodzinach podczas przeprowadzania ustnych egzaminów maturalnych, Radny 
powiedział o istnieniu dokumentu - zestawienia takich przepracowanych nadgodzin  
z widniejącą pieczęcią wpływu 11 czerwca 2008 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zbiorcze zestawienie, które powiat 
zobowiązany był przesłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zostało przesłane do  
15 czerwca 2008 r. Na podstawie tego zestawienia OKE poprzez Ministerstwo informowała 
powiat o wysokości przyznanej dotacji. Dodała, że właśnie dlatego wspomniane pismo nie 
wpłynęło do Wydziału Finansowo-Księgowego tylko do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, który to wydział przesyłał w formie zbiorczego zestawienia do OKE.   
 
Protokół nr 20 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty większością głosów. 
 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, w nawiązaniu do rotacji pracowników m.in.  
w Wydziale Architektury czy w tym roku planowane są podwyżki dla pracowników 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że w chwili obecnej przeliczane  
są skutki finansowe i jest duże prawdopodobieństwo dokonania podwyżek lub przekazania 
nagród pieniężnych w ramach stwierdzenia wolnych środków finansowych. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Po odsłuchania taśmy protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
  
 Bogusław Kozioł 
 


