
PROTOKÓŁ nr 26/09 
Z POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

w dniu 12.01. 2009 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.10 i trwało do godz. 13.10 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego  Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji (lista obecności -  
zał. nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrad poprowadził do chwili przybycia  
na posiedzenie Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Bogusława Kozioła - Radny 
Jan Podleśny. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem 
posiedzenia była analiza i opiniowanie materiałów na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie 
oraz zatwierdzenie planu pracy komisji na 2009 rok.  
                                                                                                                                                                               
Ad.4 Analiza i opiniowanie materiałów na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXVI). 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał dokąd zostali przeniesieni wychowankowie 
Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” z siedzibą w Gardnie, w związku  
z rozwiązaniem umowy z Państwem A.T. Drabik prowadzących niniejszy dom. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział, że wychowankom zostały zapewnione miejsca 
w placówce w Chojnie i w Szczecinie. 
 
Radny Adam Nycz zapytał o rozwiązanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej w Chojnie i w Gryfinie. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział, że będą zawierane nowe porozumienia  
w sprawie powierzenia Gminie Chojna i Gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie 
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.  We wcześniej zawartych porozumieniach nie 
było zapisu, z którego wynikałby wymóg rozliczania się gmin z otrzymanej od Powiatu dotacji 
celowej. 
 
Radny Adam Nycz zapytał o planowane rozwiązanie w związku z zamiarem likwidacji ZSS w 
Gryfinie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że planowane jest utworzenie filii ZSS 
w SOSW  w Chojnie, która funkcjonowałaby od 1.09.2009 r. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy zaproponowane przez Zarząd Powiatu zwiększenie stawki 
dodatku funkcyjnego za wychowawstwo z kwoty 80,00 zł na 90,00 zł zostało skonsultowane 
ze stroną związkową. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział twierdząco. 
 

Na posiedzenie przybył Przewodniczący Bogusław Kozioł,  
który od tej chwili prowadził posiedzenie komisji. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2008 r. (druk nr 2/XXVI). 
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Radny Adam  Nycz powiedział, że przy przyjmowaniu niniejszego projektu uchwały 
wstrzyma się od głosowania, ponieważ nie podoba mu się zasada, jaka została przyjęta przy 
wyborze składu Komisji Rewizyjnej. Wyjaśnił, że dla niego jest mało wiarygodne, kiedy w 
składzie komisji  nie ma żadnej osoby spoza koalicji rządzącej.  
 
Radny Czesław Krzemiński powiedział, że nie było chętnych radnych do Komisji 
Rewizyjnej. Dodał, że Radny Adam Nycz najpierw zgłosił swoje uczestnictwo w komisji, 
później je wycofał. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że brakowało dobrej woli i dodał, aby poprzestać już tą 
dyskusję. Dodał, że ma prawo do wyrażania swojego zdania i stąd też pytanie, czy 
sprawozdania poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2008 r. są 
zatwierdzane łącznie, czy osobno. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że wszystkie łącznie. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2008 r. (druk nr 3/XXVI). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 4/XXVI). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 5/XXVI). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 6XXVI). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu 

Gryfińskiego do stowarzyszenia – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (druk nr 7/XXVI).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że do stowarzyszenia – Dolnoodrzańska 
Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiły oprócz Gminy Trzcińsko – Zdrój 
wszystkie gminy z terenu Powiatu Gryfińskiego oraz gminy z terenu Powiatu Pyrzyckiego tj.: 
Kozielice i Bielice. Dodała, że celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego  
i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie gmin Powiatu oraz gmin 
ościennych. Poinformowała, że stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego wchodząca w skład DIROW może 
również wskazać przedstawiciela do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w stowarzyszeniu. 
Sekretarz poinformowała, że Radny Marek Hipsz wyraził wolę reprezentowania Powiatu w 
niniejszym stowarzyszeniu. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 wraz z propozycją wyznaczenia Pana Marka Hipsza na przedstawiciela  

do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w stowarzyszeniu. 
 

Na posiedzenie przybył Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014 
(druk nr 8/XXVI). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka wyjaśniła, że w niniejszym projekcie uchwały zostały 
poprawione błędy. Zmianie nie uległa wartość merytoryczna dokumentu, natomiast zostały 
poprawione błędne zapisy rachunkowe.  

 
Na posiedzenie przybyła Prezes Oddziału ZNP Oddział w Gryfinie Lilia Kuźniewska. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia 

przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 9/XXVI). 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 10/XXVI). 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
10.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania  

w użyczenie nieruchomości stanowiących drogę powiatową Nr 1384Z Kłodowo  
– Trzcińsko-Zdrój – Warnice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Strzeszów (druk  
nr 11/XXVI). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Gmina Trzcińsko-Zdrój zwróciła  
się z prośbą o nieodpłatne przekazanie w użyczenie na okres 10 lat nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego tj. odcinka drogi powiatowej Nr 1384Z 
Kłodowo-Trzcińsko – Zdrój - Warnice w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-
rowerowej w w/w pasie drogowym. Gmina chcąc aplikować o środki pomocowe musi 
udokumentować, że jest beneficjentem nieruchomości, na której będzie realizowana 
inwestycja. 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
11.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (druk 
nr 12/XXVI). 

Na posiedzenie przybył Radny Marek Hipsz. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że porozumienie w sprawie powierzenia 
Gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 
było zawierane już wcześniej. Jednak teraz został wprowadzony zapis mówiący  
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o obowiązku rozliczania się gminy z otrzymanej od Powiatu dotacji celowej. Ponadto  
na realizację zadań zostanie zwiększona kwota dotacji celowej z 5 000,00 zł na 8 000,00 zł. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Chojna 
zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (druk 
nr 13/XXVI). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że również porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Chojna zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej 
biblioteki publicznej było zawierane już wcześniej. Jednak teraz został wprowadzony zapis 
mówiący o obowiązku rozliczania się gminy z otrzymanych środków finansowych 
pochodzących z przekazanej od Powiatu dotacji celowej. Ponadto na realizację zadań zostanie 
zwiększona kwota dotacji z 5 000,00 zł na 8 000,00 zł. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

13.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino 
prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej (druk nr 14/XXVI). 

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

 Elżbieta Lorenowicz – Bień. 
 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  
w Gryfinie realizuje zadania w zakresie kultury fizycznej tj. np. podnoszenia sprawności 
fizycznej dzieci i młodzieży poprzez organizację współzawodnictwa sportowego na szczeblu 
powiatowym. Na realizację powierzonych zadań w roku budżetowym 2009 Powiat przeznaczył 
w formie dotacji celowej kwotę w wysokości 80 000,00 zł. 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
14.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w 2009 roku (druk nr 15/XXVI); 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień 
powiedziała, że odbyły się 3 spotkania ze stroną związkową. Ostatecznie został spisany 
protokół rozbieżności, ponieważ strony nie doszły do porozumienia. Strona związkowa 
proponowała zwiększenie dodatków funkcyjnych: dla wychowawcy klasy z 80,00 zł na 100,00 
zł, dla opiekuna stażu z 50,00 zł na 70,00 zł. Ponadto zwiększenia odpisu od nagrody z 1% do 
1,5%, wyłączenia z 1,5 % odpisu kwot na nagrody dla dyrektorów szkół i placówek oraz 
wyłączenia dyrektorów z 5% odpisu na dodatki motywacyjne i utworzenia dla nich 
dodatkowego 20% odpisu. Naczelnik poinformowała, że stronie związkowej zostało 
zaproponowane zwiększenie stawki dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy z 80,00 zł na 
90,00 zł, natomiast pozostałe postulaty nie mogą być w chwili obecnej zrealizowane. 
Przygotowany dla Radnych materiał poglądowy do niniejszego projektu uchwały przedstawia 
średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w 2008 r. (zał. nr 3). Z materiału wynika, że średnie miesięczne 
wynagrodzenie dla nauczycieli w Powiecie jest wyższe od ustawowego średniego 
miesięcznego wynagrodzenia dla nauczycieli. 
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Prezes Oddziału ZNP Oddział w Gryfinie Lilia Kuźniewska zwróciła się do Radnych  
z  prośbą rozważenia możliwości zwiększenia stawki dodatku funkcyjnego dla wychowawcy 
klasy do kwoty w wysokości 100,00 zł. Powiedziała, że prośba ta była zgłaszana również  
w ubiegłym roku i wtedy Powiat obiecał stronie związkowej przyjrzeć się sprawie w roku 
kolejnym tzn. w 2009. Pomimo tego, że stawka dodatku funkcyjnego dla wychowawcy została 
zwiększona do 90,00 zł, jest ona dla związku niezadowalająca. Zapytała, czy zwiększenie 
dodatku funkcyjnego dla wychowawcy w sumie o kwotę 20,00 zł, stanowi tak wysoką stawkę 
dla Powiatu, że nie można jej wyasygnować. Odnosząc się do słów przedmówczyni o tym,  
że Powiat spełnia wymogi zawarte w art. 30 ust. 1-6 Karty Nauczyciela powiedziała, że 
związek zastanawia się jak będzie to w 2009 r. Spowodowane jest to tym, że już w 2008 r. 
różnice pomiędzy średnim wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem zasadniczym były dość 
znaczne i wynosiły odpowiednio dla nauczyciela: stażysty 283,00 zł, kontraktowego 482,00 zł, 
mianowanego 962,00 zł, dyplomowanego 1447,00 zł. Jeżeli Ministerstwo Edukacji spełni 
obietnice i w 2009 r. będą obwiązywały zapowiadane stawki wynagrodzeń, w/w różnice będą 
jeszcze większe i od 01.09.2009 r. odpowiednio będą wynosić dla nauczyciela: stażysty 389,00 
zł, kontraktowego 584,00 zł, mianowanego 1054,00 zł, dyplomowanego 1599,00 zł. Żeby 
sprostać ustawowym  zapisom (art. 30 Karty Nauczyciela) do wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela stażysty trzeba dołożyć prawie 20,5%, kontraktowego prawie 30%, mianowanego 
ponad 47%, dyplomowanego ponad 61%. Zgonie z zapisami w Karcie Nauczyciela organ 
prowadzący powinien tak ustalić dodatki, by wskazane różnice uzupełnić a tym samym spełnić 
warunek osiągania przez nauczycieli średniego wynagrodzenia. Z jakich środków dyrektorzy 
szkół mają dołożyć do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, by osiągnąć średnie 
wynagrodzenie, jeśli składniki tego wynagrodzenia określone w regulaminie będą na niskim 
poziomie. W imieniu związku poprosiła, aby tymi dodatkami już „na dzień dobry” uregulować 
troszeczkę to, co przyjdzie poczynić na koniec roku. Pani Prezes dla porównania wskazała,  
że w Gminie Gryfino dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy w zależności od ilości 
uczniów w klasie wynosi 110,00 zł i 130,00 zł. Dodała, że nie powinna podawać takiego 
przykładu, aczkolwiek Powiat również powinien popracować nad tym, aby nauczyciel odczuł, 
że pracuje dobrze i że jest za to odpowiednio wynagradzany. Nie każdy nauczyciel chce zostać 
wychowawcą danej klasy, ponieważ wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami. Podkreśliła  
w imieniu związku prośbę o zwiększenie dodatku motywacyjnego dla wychowawcy klasy  
o kwotę 20,00 zł, a nie 10,00 zł  wspominając o wyłączeniu z 1,5 % odpisu kwot na nagrody 
dla dyrektorów szkół i placówek oraz wyłączeniu dyrektorów z 5% odpisu na dodatki 
motywacyjne. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że niejednokrotnie uczestniczył w spotkaniach jeszcze  
z poprzednią Prezes ZNP i stąd wie, że niektóre prośby związku były i są corocznie stawiane 
tak jak np. wyłączenie procentów z puli dyrektorskiej, które z punktu widzenia budżetu 
Powiatu są niekorzystne, ponieważ znacząco nadwyrężałyby budżet ewentualnie przeznaczony 
dla nauczycieli. Odnosząc się do postulatu związku dot. zwiększenia dodatku funkcyjnego  
dla wychowawcy klasy do 100,00 zł powiedział, że dodatkowy koszt w wysokości  
około 12 000,00 zł rocznie jest chyba możliwy do sfinansowania przez Powiat. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień 
dodała, że aktualnie jest 97 wychowawców, a zwiększenie stawki dodatku funkcyjnego  
dla wychowawcy klasy o 10,00 zł spowoduje dodatkowy koszt dla Powiatu w wysokości około 
14 000,00 zł wraz z opłatą ZUS.  
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Radny Czesław Krzemiński powiedział, że nie jest to kwestia tego, czy Rada, Zarząd 
Powiatu chce bądź nie chce zwiększenia stawki dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy  
o kolejne 10,00 zł, tylko czy są na ten cel zabezpieczone środki. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że zostały wygospodarowane środki 
finansowe pozwalające zwiększyć dodatek funkcyjny dla wychowawcy o 10,00 zł. Podchodząc 
w ten sposób do sprawy zawsze można dokładać kolejne 14 000,00 zł. Zarząd Powiatu uważa, 
że zwiększenie tegoż dodatku do kwoty w wysokości 90,00 zł za wystarczający.  
 
Prezes Oddziału ZNP Oddział w Gryfinie Lilia Kuźniewska zwróciła się z prośbą, aby na 
przyszłość rozmowy nad ustaleniem regulaminu nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński rozpoczynały się znacznie wcześniej niż  
teraz. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że rozmowy rozpoczęły się zdecydowanie 
wcześniej niż w ubiegłym roku. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że w przyszłym roku sprawa może okazać się już nieaktualna, 
jeżeli zmienią się przepisy. 
 
Prezes Oddziału ZNP  Lilia Kuźniewska przekazała pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego 

znak: ZNP 4/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. 
 skierowane do Radnych Rady Powiatu w Gryfinie, stanowiące zał. nr 4 do niniejszego 

protokołu, a następnie opuściła posiedzenie komisji. 
 
Wniosek Radnego Adama Nycza - członka Komisji Spraw Społecznych Nr BRZ.0053-
2/09 z dnia 12 stycznia 2009 r. 
 
Prośba o zwiększenie stawki dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy zawartego 
w § 9 w zał. nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagradzania nauczyli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w 2009 roku z wynegocjowanej kwoty w wysokości 90,00 zł na kwotę 
100,00 zł. 

Komisja większością głosów nie przyjęła wniosku. 
 

 Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

16.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
Gryfińskiego w 2008 r. (druk nr 16/XXVI). 

 
  Komisja zapoznała się z  przedstawionym sprawozdaniem. 

 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 25 posiedzenia komisji. 
 

Protokół Nr 25/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.5 Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2009 rok. 
 

Komisja zatwierdziła plan pracy komisji przyjmując projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2009 r. 

Ad.6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
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Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
Elżbieta Lorenowicz – Bień. 

 
Członkowie komisji zapoznali się z wnioskiem Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 

Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej o następującej  treści: „Prośba o przygotowanie 
imiennego zestawienia frekwencji Radnych Rady Powiatu w Gryfinie na poszczególnych 

komisjach stałych w 2008 roku oraz odczytanie go przez Przewodniczących Komisji stałych 
Rady Powiatu w Gryfinie przy omawianiu projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2008 r.  
(druk nr 2/XXVI)” i postanowili przekazać sprawę do rozpatrzenia  Przewodniczącemu  

Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Radny Marek Hipsz poinformował, że na kolejnym posiedzeniu komisji zamierza złożyć 
pisemną rezygnację z członkowstwa w Komisji Spraw Społecznych. Wyjaśnił, że powodem  
jest niemożność zwalniania się z pracy na posiedzenia komisji, które zwoływane są w porze 
południowej. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
  
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
  
 
 
 
 Przewodniczący Komisji  
 
                                                                                Bogusław Kozioł 


