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PROTOKÓŁ nr 22/08 
Z POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

w dniu 27 października 2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 13.05 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego  Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 6 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, 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – Nowicka, 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek, Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska, Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. Posiedzenie otworzył, 
stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław 
Kozioł. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia 
była analiza i opiniowanie materiałów na XXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz analiza naboru 
w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego. 
 
Ad.5 Analiza i opiniowanie materiałów na XXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonania uchwał Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXII). 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, jaka była przyczyna wypowiedzenia dotychczasowych 
porozumień zawartych z Gminą Chojna i z Gminą Gryfino na prowadzenie zadań z zakresu 
powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Gryfińskiego przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Chojnie i w Gryfinie oraz z Gminą Gryfino na powierzenie Międzyszkolnemu 
Ośrodkowi Sportowemu wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury 
fizycznej. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w dotychczasowych porozumieniach  
nie zostały określone zasady rozliczania się. Gminy powinny dokumentować Starostwu,  
na co środki, jakie otrzymują w formie dotacji w wysokości 5 000,00 zł, są wydatkowane. Gminy  
w pismach w/s rozwiązania porozumień zostały poinformowane o przygotowywanych nowych 
projektach porozumień w tym zakresie. Dodał, że Zarząd Powiatu postanowił również zwiększyć 
środki na realizację zadań, ponieważ kwota w wysokości 5 000,00 zł była przekazywana Gminom  
od momentu, kiedy prowadzenie bibliotek publicznych stało się zadaniem własnym powiatu.  
Ponadto dodał, że tylko czynności formalno - prawne spowodowały rozwiązanie porozumień. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego 

Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 2/XXII). 
  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że reprezentantami Powiatu Gryfińskiego  
do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego są: Wicestarosta Jerzy 
Miler oraz Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar. Dodał, że zmiana Statutu Związku Celowego 
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego spowodowana jest zmianą dotychczasowej 
siedziby Związku na Szczecinek. Starosta zaznaczył, że ZCPWZ zajmuje się głównie sprawami  
z zakresu geodezyjnego oraz z zakresu informatyzacji. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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3. 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 3/XXII). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z potrzebą wprowadzenia 
dodatkowych regulacji związanych z pracą Rady Powiatu zachodzi potrzeba dokonania zmian  
w statucie Powiatu Gryfińskiego. Zmiany te polegają na wprowadzeniu do Statutu zapisów 
odnoszących się do zwołania sesji o charakterze uroczystym tj. mogą wiązać się z obchodami świąt 
oraz ważnych wydarzeń z historii państwa lub Powiatu Gryfińskiego. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, czy w Statucie jest zapis odnoszący się do możliwości 
zwoływania sesji uroczystych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział twierdząco i dodał, że zmiany  
w Statucie polegają na tym, że w porządku obrad takiej sesji można pominąć punkty określone  
w § 20 Regulaminu Rady Powiatu stanowiącego zał. nr 1 do Statutu Powiatu Gryfińskiego  
jak np. interpelacje i zapytania radnych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2008 rok (druk nr 4/XXII). 

 
Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna 

Krzemińska oraz przybył Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. 
Posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

 
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. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane  
w 2008 r.(druk nr 5/XXII). 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 
Nowicka powiedziała, że Zarząd PFRON dokonał podziału dodatkowej kwoty przeznaczonej  
na zadania samorządów powiatowych. Wysokość środków PFRON przypadających  
dla Powiatu Gryfińskiego została zwiększona o kwotę 215.249,00 zł. Zwiększone środki finansowe 
wnioskuje się przeznaczyć na zadania pn. likwidacja barier funkcjonalnych w kwocie 55.000,00 zł, 
turnusy rehabilitacyjne w kwocie 75.000,00 zł oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 85.249,00 zł. Dodała, że takie 
rozdysponowanie środków powinno zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie zadań, które w ramach 
tych środków są realizowane w 2008 r. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XIX/211/2008 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie aktualizacji planu przychodów  
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i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym (druk nr 6/XXII). 

 
Posiedzenie opuścił Radny Arkadiusz Augustyniak. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 

Kołodziejska – Nowicka. 
 
7. 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 7/XXII).  

 
Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

Elżbieta Lorenowicz – Bień. 
 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że zmiany w obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków oraz w planie 
przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie dotyczą zwiększenia dochodów funduszu  
w związku z dokonaniem weryfikacji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, która 
wykazała, że dochody funduszu można zwiększyć o kwotę 780.000,00 zł. Jest to związane  
z opłatami ekologicznymi wnoszonymi przez podmioty korzystające ze środowiska. Ponadto 
zadanie pn. „Modernizacja systemu odwodnienia dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego” zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł. W ramach tego zadania wykonane zostaną  
w Gminie Trzcińsko Zdrój roboty polegające na właściwym odprowadzeniu wód opadowych  
na odcinku Trzcińsko Zdrój – Warnice poprzez uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy  
ze spadkami umożliwiającymi właściwe odprowadzanie wody z jezdni drogi. Koszt zadania 
przewidziany jest na kwotę w wysokości 220 000,00 zł w tym: 170 000,00 zł ze środków 
PFOŚiGW i 50 000,00 zł ze środków Gminy Trzcińsko Zdrój. Naczelnik poinformowała,  
że za kwotę 80 000,00 zł zostanie wykonana w różnym zakresie modernizacja odwodnienia dróg 
powiatowych w miejscowościach: Troszyn, Żabnica, Górowo, Dolsko. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 
Gryfińskiego  (druk nr 8/XXII). 

 
Na posiedzenie przybyła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 

Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek powiedziała,  
że wprowadzono zmiany w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Zmiany te 
również dotyczą osoby Starosty. W związku z tym, że obecnie Starosta ma niższy dodatek 
funkcyjny niż wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, istnieje 
konieczność podwyższenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego do najniższego wynagrodzenia 
wynikającego z ustawy. Poinformowała, że próg dodatku funkcyjnego zmienił się z 1 400,00 zł  
do 1 600,00 zł, dodając, że dodatek funkcyjny dotychczas Starosta miał wypłacany w kwocie 
1 500,00 zł. Wraz ze wzrostem dodatku funkcyjnego wzrośnie również dodatek specjalny  
w wysokości 30%, ponieważ naliczany jest od sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
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funkcyjnego. Po dokonanej regulacji prawnej wynagrodzenie Starosty wzrośnie o kwotę 130,00 zł 
brutto. Ponadto dodała, że aktualne stawki obowiązują od 1 stycznia 2008 r. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, od czego zależy wysokość wynagrodzenia zasadniczego 
Starosty. 
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek odpowiedziała, że podobnie  
jak w przypadku dodatku funkcyjnego w powyższym rozporządzeniu, stawka wynagrodzenia 
zasadniczego Starosty jest podana w przedziale od 4 500,00 zł do 6 000,00 zł. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości   
(druk nr 9/XXII). 

 
Na posiedzenie powrócił Radny Arkadiusz Augustyniak. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Anna Nikitińska powiedziała, że Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza  
w Chojnie miała zawartą umowę dzierżawy części nieruchomości gruntowej o powierzchni 25 m2  
z przeznaczeniem na prowadzenie pawilonu handlowego – kiosku. Umowa została zawarta w 1999 
r. i  obowiązuje do  listopada b.r. W związku z powyższym przedmiotem powyższego projektu 
uchwały jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy na okres 5 lat. Dodała,  
że wnioskodawca wnioskował o przedłużenie jej na okres 10 lat, jednak Zarząd postanowił 
przedstawić Radzie Powiatu do zaopiniowania projekt uchwały, w którym umowę dzierżawy 
zawiera się na okres 5 lat. 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

Posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 

 
Ad.4 Analiza naboru w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień 
przedstawiła informację o naborze do szkół ponadgimnazjalnych na dzień 30 września  
2008 r., stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Radny Bogusław Kozioł odnosząc się do przedstawionej informacji zapytał, czy nisz dalej  
się utrzymuje. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień 
powiedziała, że różnice nie są jeszcze tak drastyczne. W poprzednim roku szkolnym była również 
podobna liczba absolwentów tj. w granicy 1060 (obecnie 1050). Na przestrzeni kolejnych pięciu lat 
nie ma tendencji, że będzie ich drastycznie mniej aczkolwiek ta liczba spada. 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

Elżbieta Lorenowicz – Bień. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 21 posiedzenia komisji. 
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Radny Adam Nycz zwrócił się z prośbą o zmianę swojej wypowiedzi tj.: „że jest entuzjastą 
przedsięwzięcia…” (str. 2 protokołu nr 21/08) na - „że przyjmuje do wiadomości założenie spółki 
prawa handlowego”. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół nr 21/08 z dnia 15.09.2008 r.  
wraz z wprowadzoną zmianą. 

 
Ad.6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, czy wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego  
w przeciągu roku otrzymali jakiekolwiek podwyżki. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała twierdząco i dodała, że pracownicy otrzymali 
podwyżki w różnym zakresie. Ponadto zostały wyrównane pensje tym pracownikom, których 
wynagrodzenia nie osiągały kwoty minimalnej wynikającej z  Rozporządzenia Rady Ministrów. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, czy w tym roku są przewidziane podwyżki dla pracowników 
Starostwa. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że są planowane.  
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

 
 
  
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
  
 
 
 
 Przewodniczący Komisji  
 

                                                                                Bogusław Kozioł 


