
PROTOKÓŁ nr 27/09 
Z POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

w dniu 16.02.2009 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.10 i trwało do godz. 13.50 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego  Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji (lista obecności -  
zał. nr 1) a takŜe: Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, , 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ElŜbieta Lorenowicz-Bień, 
Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Magdalena Pieczyńska, 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna, Prezes Zarządu Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Jerzy Piwowarczyk, Dyrektor Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Chojnie Ewa Król-Butrynowska. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrad poprowadził Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł. 
Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 26/09 z dnia 12.01.2009 
r. został przyjęty jednogłośnie Głównym punktem posiedzenia była informacja na temat 
moŜliwości i sposobów pozyskiwania środków unijnych ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na działalność placówek oświatowych i stowarzyszeń, wykaz stowarzyszeń funkcjonujących 
na terenie powiatu, analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXVII sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
  
Ad.7 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Jerzy Piwowarczyk przedstawił 
sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Spółka z o.o. (materiał stanowi zał. nr 3). Pan Prezes omówił istotne wydarzenia 
z ostatniego półrocza - 1 lipca została rozpoczęta działalność medyczna, na przełomie 
lipca/sierpnia nastąpiły zawirowania jeśli chodzi o obsadę na Oddziale Chirurgicznym, 
sytuacja została opanowana, na dzień dzisiejszy kadra jest tam odbudowana. We wrześniu 
odbyła się kontrola z Nadzoru Farmaceutycznego, która wypadła bez zastrzeŜeń, natomiast  
w październiku kontrola w zakresie ordynacji leków na Oddziale Ginekologicznym,  
w październiku równieŜ odebrano po przebudowie i remoncie Pracownię Gastroskopową  
w budynku po dawnym OIOMie. W listopadzie podpisano pierwszy aneks na zwiększenie 
świadczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W listopadzie odbyła się kontrola  
na Oddziale Chirurgii przeprowadzona przez Konsultanta Wojewódzkiego, która wypadła 
pozytywnie bez zastrzeŜeń. Następnie kontrola odbyła się na Oddziale Chirurgicznym  
i Wewnętrznym z realizacji umów przeprowadzony przez NFZ na Ŝądanie Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której przedmiotem było powiązanie świadczonych usług 
przez Spółkę Intermed i Szpital. Wynik kontroli pozytywny bez zastrzeŜeń. Pan Prezes 
poinformował, Ŝe Spółka jest w tej chwili w trakcie wyłaniania inwestora strategicznego,  
w ubiegłym roku ogłoszono konkurs - proces trwa do tej pory. W dniu 24 grudnia 2008 r. 
Szpital przyłączył się do nowego węzła cieplnego, inwestycja miała na celu uniezaleŜnienie 
się od dostawy ciepła od Spółki Intermed. W dniu 1 stycznia 2009 r. nastąpiło włączenie 
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie w struktury 
Szpitala. Pan Prezes dodał, Ŝe jeŜeli chodzi o przyszłość to Spółka ma podpisane kontrakty  
na lecznictwo zamknięte i na zakład opiekuńczo-leczniczy. Z planu finansowego i projekcji, 
jaka została wykonana do tej pory nie widzi zagroŜeń w działalności na najbliŜsze półrocze. 
Pan Prezes uzupełnił informację, Ŝe drugi budynek tzw. po byłym OIOMie jest takŜe  
w trakcie wykonywania węzła cieplnego dla tego budynku.  
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Radny Czesław Krzemiński powiedział, Ŝe jest zadowolony z działalności Spółki „Szpital 
Powiatowy  w Gryfinie” Sp. z o.o. i zapytał, czy wynik finansowy nie wpływa ujemnie  
na jakość usług medycznych świadczonych przez Szpital. 
 
Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Jerzy Piwowarczyk 
odpowiedział przecząco i wyjaśnił, Ŝe jeŜeli koszty są przeanalizowane według rodzaju, czyli 
poniesione na leki, odczynniki, to te koszty nieznacznie się zmieniły, a zmieniły  
się w tych grupach, w których koszty były nadmiernie ponoszone tj. w zakresie ordynacji np. 
krwi i osocza. Oszczędności zostały poczynione w wyniku zaprzestania z korzystania  
z pośrednictwa wielu usług tj. endoskopia, dostawa ciepła. Zostały zorganizowane ponownie 
przetargi na Ŝywienie pacjenta, na pranie odzieŜy. Obecnie Spółka jest po zakończonym 
przetargu na odczynniki laboratoryjne oraz w trakcie przetargu na leki, a więc oczekiwane 
jest zmniejszenie kosztów. Na przełomie grudnia/stycznia nastąpiła obniŜka kosztów 
transportu bez szkody dla pacjentów, a potwierdzeniem tego jest wskaźnik zrealizowanych 
osobodni i poniesionych kosztów na leki - porównując te dwa wskaźniki nic się nie zmieniło. 
Dodał, Ŝe pacjent i jego pieniądz bezpośrednio nie będzie podstawowym źródłem utrzymania, 
NFZ jeszcze długo, długo pozostanie głównym płatnikiem i głównym dostawcą pieniądza  na 
tego typu usługi medyczne, chociaŜby z tego powodu, Ŝe zasobność społeczeństwa polskiego 
daleko odbiega od rozwiniętych krajów. PoŜądana strukturą przychodów byłby stosunek 80% 
: 20%, obecnie jest 95% : 5% 
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy w Szpitalu była przeprowadzona kontrola sanepidu oraz  
czy w okresie półrocza zdarzyły się jakiekolwiek incydenty o charakterze epidemiologicznym  
tj. wirusy, zarazki. 
 
Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Jerzy Piwowarczyk 
odpowiedział, Ŝe odbyły się dwie kontrole sanepidu. Pierwsza była konieczna, aby uzyskać 
zezwolenie dla Szpitala i konieczny był tego odbiór. Na przełomie listopada/grudnia odbyła 
się kompleksowa kontrola sanepidu, która przebiegła bez zastrzeŜeń, które nakazywałyby 
jakieś natychmiastowe działania. Doraźnie w trakcie kontroli zostały uzupełnione pojemniki 
na środki dezynfekujące. ZastrzeŜenie są ujęte w planie dostosowawczym, aczkolwiek 
równieŜ ten plan dostosowawczy wymaga pewnego doprecyzowania – plan dostosowawczy 
będzie teŜ przedmiotem działań w bieŜącym roku, trzeba będzie go w niektórych kwestiach 
poprawić. Natomiast jeśli chodzi o zagroŜenie epidemiologiczne to wiadomym jest, Ŝe Szpital 
jest takim „skupiskiem” ludzi gdzie to zagroŜenie jest bardzo wysokie, systematycznie 
pobierane są wymazy a następnie kierowane są do sprawdzenia.  
 
Radny Adam Nycz zapytał o to, czy w ostatnim półroczu nie było Ŝadnego takiego incydentu 
w wyniku, którego zaszła potrzeba odkaŜania oddziału czy zamknięcia go na chwilę, 
poniewaŜ to o czym Pan Prezes mówił dot. ogólnopolskiego występowania bakterii  
o charakterze grypowym, a Radnemu chodziło o jakiś etap w ostatnim półroczu, w którym 
pojawił się taki incydent. 
 
Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Jerzy Piwowarczyk 
odpowiedział, Ŝe jeśli chodzi o okres półroku to nie. 
 

Posiedzenie opuścił Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Jerzy 
Piwowarczyk. 

  
Ad.6 Analiza i opiniowanie materiałów na XXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
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1.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru przekształcenia 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie (druk  nr 11/XXVII).  
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie Ewa Król-Butrynowska 
powiedziała, Ŝe zgodnie z uzasadnieniem do niniejszego projektu uchwały przekształcenie 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w filię Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie jest związane z koniecznością uporządkowania struktury 
organizacyjnej placówek, ujednoliceniem zakresu doskonalenia i podwyŜszenia kwalifikacji 
pracownikom, co jak gdyby  wskazywałoby Radnym na złe funkcjonowanie Poradni  
w Chojnie – co nie jest prawdą. Poinformowała, Ŝe Poradnia w Chojnie zatrudnia  
9 pracowników pedagogiczno - psychologicznów, z czego 5 z nich są nauczycielami 
dyplomowanymi, posiadający bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe, 2 są nauczycielami 
mianowanymi oraz 2 staŜystów. Argument mówiący o ujednoliceniu zakresu doskonalenia  
i podwyŜszenia kwalifikacji pracownikom jest nieuzasadniony. RównieŜ nie mgła zgodzić  
się z tym, Ŝe przekształcenie przyczyni się do poprawy skuteczności zarządzania, poniewaŜ 
wskazywałoby na to, Ŝe zarządzanie tą placówką jest niewłaściwe. Do tej pory nie zgłaszano 
Ŝadnych skarg na prace pracowników Poradni w Chojnie, a pracownicy wykonują olbrzymią 
ilość zadań. Ewa Król – Butrynowska poinformowała, Ŝe zgodnie z przepisami do zadań 
Poradni naleŜy diagnozowanie, których w Poradni w Chojnie w tym semestrze zostało 
wykonanych 911 – jest to bardzo duŜo, z czego w Poradni zarejestrowanych zostało  
na I półrocze 614 nowych dzieci. Dodała, Ŝe Poradnia wykonuje badania przesiewowe  
w terenie, badania pod kątem logopedycznym, jak równieŜ audiologicznym, ortodontycznym.  
Od kilku lat Poradnia przeprowadza badania przesiewowe pod kątem dyslekcji u dzieci 5-6 
letnich. Tego rodzaju badania pozwalają na wyeliminowaniu na wstępnym etapie u dzieci 
rozpoczynających naukę czytania późniejszego problemu w szkole podstawowej. Poradnia 
równieŜ udziela konsultacji nauczycielom, rodzicom, zajmuje się terapią, pracownicy Poradni 
wyjeŜdŜają w teren na rady pedagogiczne, na spotkania z rodzicami. Tematyka tych szkoleń 
jest zaleŜna od zgłoszeń. Dodała, Ŝe Poradnia nie prowadzi rehabilitacji, poniewaŜ jest  
ona związana z duŜym nakładem środków finansowych, zwłaszcza na specjalistyczny sprzęt, 
natomiast równieŜ prowadzi mediacje, doradztwo, interwencje w środowisku ucznia  
oraz działalność profilaktyczną i informacyjną.  Ewa Król – Butrynowska wyraziła swoje 
obawy w związku z planowanym zamiarem przekształcenia Poradni w Chojnie. Mianowicie 
zaznaczyła, Ŝe teren jaki Poradnia obsługuje jest bardzo rozległy. Oddalenie tego terenu  
od Poradni w Gryfinie jest duŜe, co spowoduje, Ŝe dotarcie do Poradni w Gryfinie będzie dla 
wielu ludzi znacznie utrudnione.    
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler  wyjaśnił, Ŝe jeŜeli z jakiś względów rodzic będzie 
chciał, aby dziecko zostało przebadane w Poradni w Gryfinie – to zostanie.  
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie Ewa Król-Butrynowska 
powiedziała, Ŝe kolejną obawą jest dla niej wydłuŜenie czasu oczekiwania na dokumentację, 
jaką Poradnia wydaje. OtóŜ Poradnia wydaje opinie i orzeczenia, które są wydawane  
w decyzji administracyjnej, czyli w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego. 
Dodała, Ŝe nie wie jak w tym momencie będą działać Zespoły Orzekające. Zgodnie  
z przepisami opinie i orzeczenia muszą być podpisane przez dyrektora poradni, a więc  
w nowo powstałej sytuacji spowoduje to wydłuŜenie czasu oczekiwania na odpowiedni 
dokument, jak równieŜ powstanie zagroŜenia, Ŝe dokument nie zostanie wydany  
w ustawowym terminie. Ponadto dodała, Ŝe nie rozumie zamysłu tworzenia fili, bowiem 
równie dobrze taką moŜliwość korzystania z Poradni w Gryfinie moŜna stworzyć 
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rozporządzeniem. Podpisywanie dokumentów przez dyrektora będzie równieŜ związane  
z poniesionymi kosztami delegacji. Dodała, Ŝe chciałaby uzyskać odpowiedź, gdzie 
spotykałaby się komisje poradniane. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler  powiedział, Ŝe spotkał się z załogą, która poruszała 
równieŜ te kwestie, o których dziś mówiła Pani Dyrektor. Głównie sprowadzały się one  
do tego, Ŝe pracownicy nie zgadzali się z uzasadnieniem przekształcenia Poradni. Pracownicy 
nad interpretują te przepisy, iŜ Zarząd Powiatu w jakiś sposób powiedział, Ŝe Poradnia  
w Chojnie źle pracuje. Zdaniem Wicestarosty poprawiać moŜna nie tylko złe, ale i dobre 
rzeczy. Główną przyczyną przekształcenia Poradni w Chojnie jest to, aby te dwie palcówki 
tworzyły jeden budŜet i aby w jednym budŜecie funkcjonowały. śadne z zadań, o których 
Pani Dyrektor mówiła, nie zostanie w Ŝaden sposób ograniczone. Dodał, Ŝe nad placówką 
nadzór będzie sprawował jeden dyrektor, a obowiązkiem dyrektora będzie to, aby był  
w jednej, czy w drugiej placówce i z tego tytułu Wicestarosta nie widzi utrudnień. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie Ewa Król-Butrynowska 
zapytała, kto będzie ponosił koszty podróŜy dyrektora z głównej siedziby do filii. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler  odpowiedział, Ŝe Dyrektor w swoim budŜecie będzie 
miał na to zabezpieczone środki finansowe. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie Ewa Król-Butrynowska 
zapytała, czy w takim razie zamiarowi utworzenia filii przyświecał jedynie cel utworzenia 
jednego budŜetu i jednego bilansu. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, Ŝe jednego budŜetu, jednego bilansu , jednej księgowej. Poinformowała,  
Ŝe planowane zmiany w tym zakresie są jak gdyby drugim etapem reformy.  
W ubiegłym roku były dokonywane „porządki” w strukturze zespołu szkół 
ponadgimnazjalnych. W bieŜącym roku zgodnie z przyjętymi priorytetami do budŜetu  
i realizowanym Programem Naprawczym przyszedł czas na „porządki” w  szkolnictwie 
specjalnym i w poradniach. Dodała, Ŝe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Chojnie 
ma problem z etatyzacją. Do tej pory było tak, Ŝe nauczyciele zatrudnieni w Poradni  
w Gryfinie mieli godziny w Chojnie, co budziło kontrowersje.  
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie Ewa Król-Butrynowska 
powiedziała, Ŝe taka sytuacja juŜ nie występuje. Dla Dyrektor równieŜ nie była  
to komfortowa sytuacja, poniewaŜ w sytuacji, kiedy zatrudniała psychologa z Gryfina był  
on ograniczony czasem dojazdu. Dodała, Ŝe obecnie ma zatrudnionych dwóch psychologów.  
Ponadto zapytała gdzie będą odbywały się konsultacje. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe w tym momencie są poruszane 
sprawy, którymi właściwie zajmuje się dyrektor. Odnosząc się do treści uzasadnienia dodała, 
Ŝe rozstrzyganie teraz tego w jakim kontekście zostało ono napisane do niczego nie prowadzi. 
NajwaŜniejsza jest sama uchwała, bowiem do tego typu uchwał nie jest wymagane 
uzasadnienie.  Większym problemem jest kwestia tego, czy ewentualnie pani dyrektor będzie 
wstanie „pogodzić” pracowników z jednej i z drugiej poradni. Faktem jest, Ŝe Dyrektor 
Poradni w Chojnie boryka się z problem braku psychologów i nawet jeŜeli jest zatrudnionych 
dwóch psychologów to jednym z nich jest pani na emeryturze. W tym momencie pozostaje 
pytanie – jak długo ta pani będzie wstanie pracować? A co będzie później, skoro nie będzie 
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szukany nowy nabór i w dalszym ciągu poradnia pozostanie bez rozwiązań. Dodała, Ŝe naleŜy 
iść dalej i w takim kontekście patrzyć - co zrobić aby w poradni znalazły się osoby z tymi 
zawodami, z którymi jest problem z uzupełnieniem. WaŜniejszym jest, aby szukać rozwiązań, 
jak zabezpieczyć poradnie i jak rozwijać jej prace. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, Ŝe Pani Dyrektor przedstawiła swoje racje, albo te racje 
zostaną przez Radnych wysłuchane, albo i nie. Radni podejmą decyzje na posiedzeniach,  
a następnie na sesji.  
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, czy osoby korzystające z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie będą równieŜ mogli załatwić wszelkie formalności 
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział twierdząco. Osoby będą mogły korzystać 
zarówno z Poradni w Chojnie, jak i z Poradni w Gryfinie. 
 

Posiedzenie opuściła  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedegogicznej w Chojnie  
Ewa Król - Butrynowska. 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień  
powiedziała, Ŝe dotychczas obowiązywała rejonizacja, natomiast po przekształceniu 
zainteresowane osoby będą mogły wybrać Poradnię, do której będą chciały się udać. Dodała, 
Ŝe Dyrektor Poradni w Gryfinie rozszerzyła działalność o badanie przesiewowe dzieci  
z wadami słuchu, czego nie wykonuje Poradnia w Chojnie, a po zmianie moŜe być dostępna 
dla społeczeństwa z całego powiatu.  
 

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

z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2008(druk nr 2/XXVII).  
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna omówił sprawozdanie  
ze swojej działalności za rok 2008. 
 

Na posiedzenie przybył Radny Marek Hipsz. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuścił Powiatowy Rzecznik Konsumentów Waldemar Mejna. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy uŜyczenia, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości 
(druk nr 3/XXVII).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie wystąpiła z wnioskiem o przedłuŜenie na okres 5 lat umowy 
uŜyczenia pomieszczeń biurowych, w których mieści się Ośrodek Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych. Nieruchomość ta oznaczona numerem działki 272 połoŜona w obrębie 
ewidencyjnym 3 miasta Chojna, przy ul. Dworcowej 1, stanowi własność Powiatu 
Gryfińskiego. Umowa uŜyczenia została zawarta na okres 3 lat. Dodała, Ŝe w przypadku  
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gdy po umowie zawartej na czas nie przekraczający 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu  
w Gryfinie. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań 
realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2009 r. 
(druk nr 4/XXVII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 

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

nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfi ńskiego edycja VI na lata 
2009 – 2014 (druk nr 5/XXVII). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe wprowadzane zmiany do WPI  
są związane z aplikacją w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Zachodniopomorskiego o środki pomocowe na przebudowę drogi powiatowej Nr 1384Z  
na odcinku Trzcińsko Zdrój – granica powiatu oraz drogi powiatowej Nr 1362Z na odcinku 
Bartkowo - Gajki. Odnosząc się do planowanych inwestycji w ZSP Nr 2 w Gryfinie dodała,  
Ŝe wprowadza się równieŜ zmianę w pozycji: Wymiana posadzek na korytarzach w budynku 
internatu i inne roboty budowlane, zwiększając kwotę przewidzianą na to zadanie  
z 200 000,00 zł do 500 000,00 zł. W celu zbilansowania wydatków przewidzianych w 2009 r. 
wprowadza się równieŜ zmianę polegająca na przesunięciu wydatków 300 000,00 zł z roku 
2009 na 2010 w pozycji pn.: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków  
w SOSW w Chojnie. 

Posiedzenie opuścił Radny Marek Hipsz. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 6/XXVII). 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe zaproponowany przez Radnego Jana 
Gładkowa wzór, za pomocą którego wyliczana będzie wysokość stawek opłat za zajęcia pasa 
drogowego został zmodyfikowany. Zmienił się współczynnik oraz wyraz tzw. wolny funkcji 
liniowej. Stawka wyraŜona w złotych za 1 m2 będzie obliczana według wzoru: na terenie 
zabudowanym - 4+5 x, natomiast poza terenem zabudowanym - 3+5 x.  
 
Radny Adam Nycz zapytał, co daje zastosowanie w/w wzorów. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka wyjaśniła, Ŝe zastosowanie w/w wzorów umoŜliwi 
stosowanie  płynności wyliczenia, poniewaŜ zgodnie z poprzednio obowiązującą uchwałą 
stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych za kaŜdy dzień zajęcia wynosiły: 
przy zajęciu jezdni do 205 szerokości - 3,00 zł, przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% 
szerokości - 5,00 zł oraz przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł. 
Dodała, Ŝe często się zdarza, Ŝe zajmowana jest jednak powierzchnia np. 30%, 40% pasa 
drogowego i wtedy przy ustaleniu wysokości stawki opłat stosowana była jedna stawka  
za zajętą część pasa.  
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Na posiedzenie powrócił Radny Marek Hipsz. 

 
Wniosek Komisji Spraw Społecznych Nr BRZ.0053-5/09 z dnia 16 lutego 2009 r. 
 
Prośba o przedstawienie wyników finansowych uzyskanych po wprowadzeniu 
zaproponowanego przez Radnego Jana Gładkowa wzoru na obliczanie odpłatności rodziców  
i opiekunów prawnych za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i całodobowych 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych za I półrocze. Ponadto prośba o przygotowanie 
odpowiedzi w formie zestawienia porównawczego z poprzednimi naliczeniami. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie niniejszy wniosek. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie  (druk nr 7/XXVII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  
na 2009 rok (druk nr 8/XXVII).  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe uchwała powoduje zwiększenie 
dochodów budŜetu powiatu o kwotę w wysokości 16 625,49 zł, zwiększenie wydatków 
budŜetu powiatu o 397 770,57 oraz zmniejszenie wydatków budŜetu powiatu o kwotę  
w wysokości 381 145,08 zł. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 9/XXVII). 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe zmian w planie limitów na wieloletnie 
programy inwestycyjne w latach 2009-2011 dokonuje się w związku z aplikacją  
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
10. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za rok 2008 (druk  

nr 10/XXVII).  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe zgodnie z uchwałą  
Nr XXXVII/457/2006 Rady Powiatu w Gryfinie w okresach półrocznych jest przedstawiane 
Radnym sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za rok 2008. W roku 
ubiegłym zostały dokonane umorzenia w kwocie 72 837,45 zł. PrzewaŜająca większość z tych 
umorzeń dotyczyła odpłatności za pobyt dzieci w domach dziecka. Jedna pozycja  
w sprawozdaniu odnosi się do SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, których umorzenie 
zostało dokonane po zasięgnięciu opinii Komisji BudŜetowej. 
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 Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione sprawozdanie. 
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru likwidacji szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk  
nr 12/XXVII).  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, Ŝe zamiar likwidacji Technikum Elektrycznego i Technikum Ekonomicznego 
jest spowodowany koniecznością usystematyzowania rodzajów szkół ponadgimnazjalnych 
działających w strukturze organizacyjnej ZSP Nr 2 w Gryfinie. Podjecie uchwały  
nie spowoduje skutków finansowych ani społecznych. Likwidacja równieŜ nie spowoduje 
utraty miejsc pracy, a uczniowie będą kontynuowali naukę w Technikum Zawodowym  
w wybranych przez siebie zawodach. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru rozwiązania 
Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie ul. ŁuŜycka 82 i przekształcenia szkół 
wchodzących dotychczas w skład tego zespołu w szkoły filialne Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4 (druk nr 
13/XXVII).  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała Ŝe w ubiegłym roku podjęto próbę przekazania Gminie Gryfino do prowadzenia 
zadania - Zespołu Szkół Specjalnych, jednak Gmina nie wyraziła chęci. Poinformowała,  
Ŝe w strukturę Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie wchodzi szkoła w Nowym Czarnowie, 
występuje zjawisko „powielania się szkoły” i aby utworzyć fili ę naleŜy rozwiązać Zespół 
Szkół, a następnie szkoły które wchodzą w skład Zespołu będzie moŜna przekształcić  
w szkoły filialne. Naczelnik wyjaśniła, Ŝe Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
w Chojnie ma szkołę podstawową i gimnazjum oraz szkołę przysposabiającą do pracy, więc 
w tym przypadku zostaje zmieniona struktura w taki sposób, Ŝe od 1 września w skład 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wejdą szkoły w Chojnie i szkoły filialnie 
odpowiednio w Gryfinie i Nowym Czarnowie. Następnie od września 2010 r. zamierza  
się  zlikwidować fili ę w  Gryfinie przy ul. ŁuŜyckiej pozostawiając szkoły filialne w Nowym 
Czarnowie, które równieŜ będą edukowały uczniów zarówno z upośledzeniem w stopniu 
lekkim, umiarkowanym i znacznym jak i głębokim. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler  powiedział, Ŝe odbyły się w piątek konsultacje  
na terenie Zespołu Szkół Specjalnych, doszło do spotkania z rodzicami a następnie z radą 
pedagogiczna szkoły, na którym Pan Starosta bardzo długo tłumaczył, wyjaśniał i odpowiadał 
na wątpliwości i pytania rodziców oraz grona pedagogicznego.  
  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia „Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2009” (druk nr 14/XXVII).  

 
Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i  Turystyki Magdalena Pieczyńska 
powiedziała, Ŝe jest to juŜ  piąty program pracy z organizacjami pozarządowymi,  
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a  obowiązek ich przyjmowania wynika z art. 4 ustawy o działalności uŜytku publicznego  
i ustawy, która weszła w Ŝycie w 2004 r. i nałoŜyła na kaŜdy oddział, stanowiące jednostki 
samorządu terytorialnego przyjmowanie takich programów współpracy. Jest to program 
roczny obejmujący meritum współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi.  
W programie rocznym zostały ujęte priorytetowe zadania do realizacji na rok 2009,   
które były zgłaszane przez organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu 
Gryfińskiego. 

  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
14. Sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2008 (druk nr 15/XXVII);  
 
Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i  Turystyki Magdalena Pieczyńska 
powiedziała Ŝe obowiązek przedłoŜenia Radzie Powiatu sprawozdania z realizacji programu 
współpracy wynika z przyjętego wieloletniego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Sprawozdanie to pozwala przedstawić formy współpracy, które rozwijają się 
w bardzo dobrym kierunku. Poinformowała, Ŝe w ostatnich latach widać bardzo duŜą 
aktywność organizacji pozarządowych, jeŜeli chodzi o realizację zadań publicznych.  
Jest większe zainteresowanie, jeśli chodzi o chęć pozyskiwania środków finansowych  
nie tylko ze środków budŜetu jednostki samorządu terytorialnego ale równieŜ zarówno  
z funduszy unijnych jak i z innych funduszy, fundacji, instytucji działających na terenie kraju. 
Dodała, Ŝe za formę współpracy bliŜszego kontaktu z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych  przyjęła formę elektroniczną gdzie bezpośrednio i na bieŜąco rozsyła 
informacje o organizowanych otwartych konkursach ofert czy konkursach organizowanych 
przez ministerstwa i róŜne instytucje grantodawcze. Ponadto dodała, Ŝe jest oddźwięk   
w sektorze pozarządowym, organizacje wnioskują o dodatkowe dofinansowanie,  
są organizacje które nie poddają się pomimo odrzucenia  ich wniosków. JeŜeli chodzi  
o współpracę z organizacjami to na bieŜąco są udzielane  porady i organizacje juŜ wiedzą  
do kogo mają się udać w celu zaczerpnięcia wszelkich informacji czy doradztwa. DuŜym 
plusem jest uzyskiwanie przez stowarzyszenia statusu organizacji poŜytku publicznego.  
W tym momencie jest 13 organizacji które ten status posiadają m.in. są to stowarzyszenia, 
które realizują nasze zadania i są to: Stowarzyszenie „ Dom z sercem” w Trzcińsku Zdroju 
oraz Dom Pomocy Społecznej w Dębcach Stowarzyszenie „Pod Dębami” - są to organizacje, 
które w zeszłym roku uzyskały status poŜytku publicznego i mogą starać się o dodatkowe 
wpływy z „1%”. 

  
  Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem.  
 
Ad.4 Informacja na temat moŜliwości i sposobów pozyskiwania środków unijnych  
 ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność placówek oświatowych  
i stowarzyszeń oraz 
Ad.5 Wykaz stowarzyszeń funkcjonuj ących na terenie powiatu. 
 

Członkowie Komisji Spraw Społecznych  otrzymali  informację na temat moŜliwości  
i sposobów pozyskiwania środków unijnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność 
placówek oświatowych i stowarzyszeń oraz wykaz stowarzyszeń funkcjonujących na terenie 

powiatu, stanowiącą zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i  Turystyki Magdalena Pieczyńska 
pokrótce omówiła niniejszą tematykę, Powiedziała, Ŝe zarówno organizacje pozarządowe,  
jak i placówki oświatowe mogą starać się o dofinansowanie swoich działalności z programów 
operacyjnych m.in. z kapitału ludzkiego, infrastruktury i środowiska, innowacyjnej 
gospodarki oraz regionalnych programów operacyjnych. JeŜeli chodzi o program operacyjny 
„Kapitał ludzki” to daje on placówkom oświatowym i organizacjom pozarządowym najwięcej 
moŜliwości. Program operacyjny składa się z 10 priorytetów. JeŜeli chodzi o placówki 
oświatowe to jest to głównie priorytet 3 i 9. Priorytet 3 jest realizowany na poziomie 
centralnym, czyli bezpośrednio przez Ministerstwo, natomiast priorytet 9 jest realizowany na 
szczeblu regionalnym a instytucją wdraŜającą ten priorytet i ogłaszającą konkursy jest 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Bardzo istotne jest dofinansowanie ze środków 
unijnych, moŜliwość zastosowania cross - financingu. To jest bardzo dobrze jeŜeli placówki 
oświatowe realizują  projekty z innych programów i mogą po prostu  w zaleŜności  
od priorytetu czy poddziałania od 10 –15 % tego cross - financingu ująć. JeŜeli chodzi  
o organizacje pozarządowe równieŜ mogą występować jako partnerzy przy realizacji 
projektów. 

 

Posiedzenie opuściła Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Magdalena Pieczyńska. 

 

Ad.7 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski – c.d. 
 

Radny Adam Nycz zapytał, czy wpłynęły do Starostwa Powiatowego z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej informacje mówiące o dodatkowych środkach finansowych na podwyŜki 
dla nauczycieli - 5%. Ponadto zapytał, czy istnieją jakiekolwiek informacje co do tego, kiedy 
mogą zostać wypłacone 13 pensje nauczycielom.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe jednostki otrzymały pismo zgodnie 
z którym Starostwo prosiło o przekazanie informacji na temat wysokości wynagrodzenia 
netto chodzi o „trzynastki” oraz pochodnych poniewaŜ jest rozbieŜność w czasie płacenia 
wynagrodzeń netto oraz pochodnych łącznie z  wnioskiem dotyczącym zmiany 
harmonogramu. Pismo mówiło o tym Ŝe środki po przedstawieniu tejŜe dokumentacji będą 
wypłacane od 16-20 lutego. JeŜeli chodzi o środki finansowe na podwyŜki miały być zgodnie 
z pismem przesłanym przez Ministerstwo uwzględnione juŜ w kwocie subwencji oświatowej 
przekazywanej jednostkom, czyli Ŝadne dodatkowe środki finansowe do wypłacenia nie 
zostały przewidziane samorządom. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

  
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
  
 
 Przewodniczący Komisji  
 

                                                                                Bogusław Kozioł 


