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PROTOKÓŁ NR 25/2008 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 15.12.2008 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 13.30. W posiedzeniu udział wzięło  
3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a wśród zaproszonych gości Starosta 
Gryfiński Wojciech Konarski, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Sekretarz Powiatu 
Barbara Rawecka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zastępca 
Naczelnika Wydziału Remontów i Inwestycji. 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 XXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 25 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty (porządek obrad 
– zał. nr 2). 
Protokoły nr 22, 23 i 24 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych zostały przyjęte 
jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dot. realizacji 
zadań przez stowarzyszenia prowadzące domy pomocy społecznej. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, Ŝe obecnie na terenie powiatu funkcjonują 4 domy pomocy społecznej, 
z czego 3 są prowadzone przez stowarzyszenia. Dwa stowarzyszenia przejęły zadanie 
prowadzenia dps z dniem 01.01.2008 r. i jest to typ domu dla przewlekle somatycznie 
chorych w Trzcińsku-Zdroju i w Dębcach. Dom Pomocy Społecznej w Moryniu dla osób 
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony jest przez Stowarzyszenie Sióstr 
Samarytanek KrzyŜa Chrystusowego z siedzibą w Niegowie juŜ drugi rok. Dwa pozostałe 
stowarzyszenia powstały w wyniku porozumienia się pracowników tych domów  
(w Trzcińsku-Zdroju Stowarzyszenie „Dom z sercem”, w Dębcach Stowarzyszenie „Pod 
dębami”). W związku z innym sposobem rozliczania się stowarzyszeń sytuacja Domów 
Pomocy Społecznej w Dębach i Trzcińsku-Zdroju była i jest bardzo dobra. Natomiast Dom 
Pomocy Społecznej w Moryniu miał przejściowe problemy, które związane były głównie  
z najniŜszym w województwie miesięcznym kosztem utrzymania. Sytuacja wszystkich 
Domów poprawiła się w związku z otrzymaniem wysokiej dotacji od wojewody pod koniec 
roku. Fakt ten wpłynie na zwiększenie stawki kosztów utrzymania na jednego mieszkańca,  
a w przyszłym roku Urząd Wojewódzki postanowił zróŜnicować wysokość dotacji na jednego 
mieszkańca. Zatem uwzględniając wszystkie potrzeby i prognozy pozwoli to na spokojne 
funkcjonowanie tych Domów.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, Ŝe w styczniu/lutym odbędzie się 
kontrola w zakresie gospodarowania przez Stowarzyszenia funduszami pensjonariuszy 
domów pomocy społecznej będącymi w depozycie. Starosta dodał, Ŝe Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego sprawuje nadzór nad gospodarowaniem przez 
Stowarzyszenia mieniem będącym własnością powiatu. Stowarzyszenia występują z 
wnioskami o dofinansowanie remontów w budynkach domów pomocy społecznej, udział 
powiatu w inwestycji jest niewielki tak, aby stowarzyszenia poszukiwały innych źródeł 
finansowania. Natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, dla którego 
organem prowadzącym jest powiat przewidziany jest kapitalny remont, na który w budŜecie 
przewidziana jest kwota 2,5 miliona złotych (środki pochodzą z porozumienia).  
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1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 2/XXV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
Ad. 5 Ocena zaawansowania remontów obiektów oświatowych oraz ich związek  
z realizowanymi i planowanymi zmianami organizacyjnymi w szkolnictwie 
ponadgimnazjalnym i specjalnym w stosunku do roku 2007. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, Ŝe w 2007 roku powiat był organem prowadzącym dla 5 szkół 
ponadgimnazjalnych, specjalnych i 2 poradni. W wyniku wprowadzonych zmian 
organizacyjnych nastąpiło połączenie z dniem 01 września Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2 w Chojnie; zadanie na prowadzenie ZSP Nr 1 w Gryfinie zostało 
przekazane Gminie Gryfino. Natomiast do końca roku powiat jest jeszcze organem 
prowadzącym dla ZSP w Mieszkowicach, od 1 stycznia 2009 r. szkoła ta zostanie przejęta 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z prowadzonymi zmianami 
organizacyjnymi nastąpiły remonty obiektów oświatowych.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, Ŝe w 2009 r. w Wieloletnim Programie 
Inwestycyjnym znaleźć moŜna tpropozycje Zarządu Powiatu, aby przystąpić  
do opracowania dokumentacji technicznej i zaadaptowanie jednego z pomieszczeń  
w inwestycji w Nowym Czarnowie na potrzeby Szkoły Specjalnej w Gryfinie. Równolegle 
przygotowywany jest projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gryfinie i przekształcenia szkół wchodzących w skład tego zespołu  
w szkoły filialne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. W 2009 roku  
w związku ze zmianami organizacyjnymi planowana jest dalsza kontynuacja uzaleŜniona 
jednak od pozyskania środków unijnych i pozyskania partnera do złoŜenia wniosku w ramach 
INTERREG IVA na kolejny etap inwestycji w Chojnie. Część robót z tego kolejnego etapu 
jest juŜ zrobiona w tym roku tzn. remont samej szkoły w zakresie instalacji elektrycznej  
i windy. Inwestycja była tak pomyślana, Ŝe część młodzieŜy, która korzysta dzisiaj  
z internatu w Gryfinie przenieść do Chojny, gdzie zwiększono ilość miejsc. W ZSP w Chojnie 
prowadzone są na bieŜąco remonty budynków tj. ocieplenie budynku internatu wraz  
z przygotowaniem pomieszczeń na mieszkania chronione i dla usamodzielniających się. 
Został takŜe wykonany remont stołówki. Na 2009 r. w WPI została przewidziana kwota  
w wysokości 1 100 000 zł na dokumentację techniczną w pierwszej kolejności  
na modernizację boisk i rozpoczęcie budowy sali sportowej. Poszukiwane będą środki 
finansowe, aby wspomóc inwestycję zagospodarowania terenu z budową sali i modernizacją 
boisk szacowaną na około 6 milionów złotych.  
 
Posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski.  
Na posiedzenie przybył Radny Adam Nycz. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów i Inwestycji Andrzej Krzemiński omówił 
projekt wybrany na budowę zespołu boisk i sali sportowej w Chojnie. 
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Ad. 6 Analiza i opiniowanie materiałów na XXV 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. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XXV);  
 

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

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 2014 
(druk nr 4/XXV);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
4. 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 i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym (druk nr 5/XXV);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe zmiany w planie przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym dokonuje się w związku z uaktualnieniem prognozowanych wielkości  
i dostosowaniem ich do stanu faktycznego. 
  

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

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  

na 2008 rok (druk nr 6/XXV);  
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy wiadomo juŜ coś odnośnie zwiększenia subwencji 
oświatowej z tytułu 5% wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe Ministerstwo Edukacji 
opublikowała informację, Ŝe wzrost wynagrodzeń został uwzględniony w kwocie subwencji 
oświatowej, kwota ta moŜe zostać skorygowana do końca marca 2009 roku. Następnie Pani 
Skarbnik omówiła najwaŜniejsze zmiany do budŜetu powiatu na 2008 r. według projektu 
uchwały.  
 

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

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 7/XXV);  
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Przewodniczący Komisji Bogusław Kozioł zacytował pozytywną opinię do budŜetu powiatu 
na 2009 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła zmiany, jakie pojawiły się od momentu 
przedstawienia pierwszej wersji projektu budŜetu powiatu na 2009 r. na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Powiatu w Gryfinie. Pani Skarbnik przedstawiła plany 
finansowe jednostek oświatowych na 2009 r. w zestawieniu porównawczym z 2008 rokiem 
(materiał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).  
 

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

 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, czy dług SPZZOZ w Gryfinie spłacany jest tylko 
wyłącznie z zaciągniętego kredytu. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe kredyt konsolidacyjny do kwoty  
19 milionów złotych został zaciągnięty na spłatę m.in. zadłuŜeń SPZZOZ. Natomiast  
w chwili obecnej do połowy grudnia nie został uruchomiony kredyt, pomimo, iŜ był 
planowany w wysokości pierwotnie 8 milionów złotych nie został on uruchomiony. Zatem 
wszystkie zobowiązania SPZZOZ w tej chwili są spłacane ze środków własnych powiatu.  
 
Ad. 7 Przygotowanie planu pracy komisji na 2009 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Bogusław Kozioł zaproponował, aby zgłaszać propozycje  
do niego a nowy plan pracy zostanie przesłany do Biura Obsługi Rady i Zarządu do końca 
roku. 
 
Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Po odsłuchania taśmy protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
  
 Bogusław Kozioł 
 


