
PROTOKÓŁ nr 28/09 
Z POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

w dniu 23.03.2009 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.10 i trwało do godz. 12.50 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego  Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności -  
zał. nr 1) a takŜe: Wicestarosta Gryfińskie Jerzy Miler, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ElŜbieta Lorenowicz-
Bień. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrad poprowadził Przewodniczący Komisji 
Spraw Społecznych Bogusław Kozioł. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie 
ze zmianą. Z porządku obrad zdjęto punkt 3. Pozostałe punkty uległy zmianie numeracji. 
Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVIII sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie oraz poziom szkolnictwa ponadgimnazjlanego na terenie Powiatu 
Gryfińskiego – kierunki rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 
                                                                                                                                                                                                
Ad.3 Analiza i opiniowanie materiałów na XXVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2008 r.  
(druk nr 2/XXVIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Radny Adam Nycz odnosząc się do odpowiedzi udzielonej przez Dyrektor PCPR w Gryfinie 
na wniosek Komisji w/s „Przedstawienia wyników finansowych uzyskanych po wprowadzeniu 
zaproponowanego przez Radnego Jana Gładkowa wzoru na obliczanie odpłatności rodziców  
i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzin 
zastępczych” powiedział, Ŝe z końcowej sentencji odpowiedzi Pani Dyrektor wynika,  
Ŝe wzór właściwie w Ŝaden sposób Pani Dyrektor nie pomógł, ani nie przyniósł jakichkolwiek 
oszczędności.    

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 

Nowicka powiedziała, Ŝe zastosowanie wzoru przyczyniło się do sprawiedliwego ustalania 
odpłatności. Dodała, Ŝe punktu widzenia Powiatu nie ma Ŝadnych korzyści z tego tytułu, 
natomiast z punktu widzenia rodziców są one niewielkie. 
 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
 Marianna Kołodziejska – Nowicka. 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Adama Nycza  
z funkcji członka Komisji BudŜetowej (druk nr 3/XXVIII).  

 
Radny Czesław Krzemiński zapytał o przyczynę rezygnacji Radnego z funkcji członka 
Komisji BudŜetowej. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, Ŝe jest kilka powodów, dla których złoŜył rezygnację.  
Po pierwsze dyskusje z posiedzeń Komisji BudŜetowych przenosiły się na forum dyskusyjne, 
na którym występowały mało eleganckie sformułowania pt. „jeden lewy nauczyciel”.  
Po drugie Radny na Komisji BudŜetowej nie moŜe znieść niektórych pomysłów niektórych  
z radnych np. Ŝe nie potrzebne jest uchwalanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. 
Dodał, Ŝe jeŜeli ktoś się nie przygotowuje, nie ma jakieś umiejętności czytania, wyczuwania 
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czegoś co jest dla Powiatu dobre, to Radny nie ma potrzeby stresowania się w takich 
sytuacjach. Trzecim powodem, dla którego Radny rezygnuje z członkostwa w Komisji 
BudŜetowej jest to, Ŝe zauwaŜył, Ŝe jest „kwiatkiem do korzucha” w tej komisji. Jego obecność 
słuŜyła raczej do dosyć inteligentnych dowcipów - które Radnemu odpowiadają, poniewaŜ zna 
się na nich - niemniej jednak nie taką swoją rolę Radny widzi w pracach samorządowych. 
Ponadto dodał, Ŝe podejmowane przez niego inicjatywy na Komisji BudŜetowej spotykały  
się z niezrozumieniem, choć niektóre słuŜyły dobru np. oświacie. Radny wyjaśnił, Ŝe jeŜeli ma  
przychodzić i słuŜyć tylko jako „parawan” i podpisywać się pod stąd inąd bardzo waŜną 
Komisją BudŜetową, to woli być w komisji, która mu odpowiada. Zdecydowanie bardziej 
odpowiada mu atmosfera i praca mimo wszystko w Komisji Spraw Społecznych, poniewaŜ jest 
mu bliska ze względów oświatowych. 
 
Radny Czesław Krzemiński powiedział, Ŝe zadał to pytanie, poniewaŜ uwaŜa, Ŝe szkoda tak 
doświadczonego Radnego, byłego wicestarostę i byłego członka zarządu. Po pierwsze jest to ze 
stratą dla Komisji BudŜetowej, a po drugie nie chciałby, aby Radni byli członkami jednej 
komisji, poniewaŜ mogą dojść do wniosku, Ŝe nie będą widzieli potrzeby uczestnictwa  
w dwóch komisjach.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, Ŝe nie dalej, jak pół roku temu sam mówił o jakości pracy 
komisji i o tym, aby Radni byli członkami dwóch komisji. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł przychylił się do słów Pana Radnego Czesława 
Krzemińskiego i dodał, Ŝe jest to duŜa strata, poniewaŜ Radny działa bardzo długo  
w strukturach samorządowych i powinien być tą „duŜą cegłą” w Komisji BudŜetowej.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński (druk nr 4/XXVIII).  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz Bień 
powiedziała, Ŝe ponowne podjęcie niniejszej uchwały związane jest ze zmianą ustawy  
Karta Nauczyciela. Regulamin był przedmiotem uzgodnień ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński. Do projektu uchwały zostały dołączone dwa protokoły z przeprowadzonych 
uzgodnień. Naczelnik poinformowała, Ŝe generalnie treść regulaminu nie ulega zmianie, poza 
tym, Ŝe została zwiększona stawka dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy do 95,00 zł.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. 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 w Gryfinie na 2009 r.  
(druk nr 5/XXVIII).  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe zmiany w obowiązującym zestawieniu 
przychodów i wydatków oraz planie przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie 
wynikają z uaktualnienia stanu środków funduszu na początek roku budŜetowego. Wynika  
to z ostatecznego rozliczenia kwot dotacji przyznanych i wykorzystanych przez podmioty  
do tego uprawnione. Jednocześnie została zwiększona o 50 000,00 zł całkowita kwota 
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przeznaczona na zadanie pn. „Modernizacja systemu odwodnienia dróg powiatowych  
na terenie powiatu gryfińskiego”. Skarbnik poinformowała, Ŝe zostały równieŜ wprowadzone 
do planu wydatków środki finansowe, które zgodnie z obowiązującymi zapisami  
są przekazywane Starostwu Powiatowemu a dalej Powiatowi. Wyjaśniła, Ŝe są to odsetki  
od środków pienięŜnych naliczanych przez bank w dniu 31.12.2008 r. a które przekazano  
do budŜetu powiatu w bieŜącym roku.  Ponadto dodała, Ŝe został zmieniony podmiot 
realizujący zadanie tj. „Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Powiatu 
Gryfińskiego – DPS w Trzcińsku-Zdroju”. Zadanie to nie będzie realizowane przez Wydział 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego tylko przez 
Stowarzyszenie „Dom z sercem”.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  
na 2009 rok (druk nr 6/XXVIII).  

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła pochodzenie środków zwiększających  
i zmniejszających dochody budŜetu Powiatu Gryfińskiego według klasyfikacji budŜetowej 
(według uzasadnienia do w/w projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 
budŜetu powiatu na rok 2009). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie 
uchwalenia budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 7/XXVIII).  

 
Na posiedzenie przybył Rany Marek Hipsz. 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła, Ŝe jednym z załączników do uchwały 
budŜetowej jest załącznik mówiący o limicie wydatków związanych z realizacją zadań 
inwestycyjnych. W oparciu o ten załącznik została ustalona kwota limitów, jaka jest  
do „dyspozycji” Zarządu Powiatu w trzech kolejnych latach. Skarbnik poinformowała,  
Ŝe w związku z tym, Ŝe zmieniły się kwoty na wydatki inwestycyjne związane  
z uwzględnionymi w  Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zadaniami pn.: „Adaptacja 
pomieszczeń internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie”, „Budowa pełnowymiarowej sali sportowej  
z widownią wraz z projektem przy ZSP Nr 1 w Chojnie. Zagospodarowanie terenu wokół 
budynku szkoły, przebudowa boisk, remont ciągów komunikacyjnych i placu apelowego. 
Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz budowa studzienek kanalizacyjnych”  
oraz „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie” naleŜy je skorygować i dostosować do kwot ustanowionych  
w budŜecie. Dodała, Ŝe w wyniku zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków 
pierwszego z omówionych zadań i zmniejszeniu planu wydatków dwóch kolejnych obecnie 
limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010 ustalone na trzy 
kolejne lata wynoszą 27 435 000,00 zł. Skarbnik zaznaczyła, Ŝe na te środki składają  
się zarówno środki powiatu, jak równieŜ pozyskane z róŜnych innych źródeł, które będą 
wpływały na realizację zadań wymienionych w załączniku do uchwały budŜetowej. Oprócz 
tych zadań są realizowane jeszcze inne, które z róŜnych względów nie znalazły się w WPI. 
 
 

Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, czy zadanie dot. modernizacji drogi  
przy ul. Odrzańskiej w Chojnie nie powinno zostać uwzględnione w załączniku do budŜetu – 
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limity wydatków Powiatu Gryfińskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane  
w roku 2009 i kolejnych latach. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe nie wszystkie zadania były 
uwzględnione w WPI na etapie jego ustalenia, czy teŜ aktualizacji, a pomimo  
to są realizowane. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

 

Ad.4Poziom szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego – 
kierunki rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ElŜbieta Lorenowicz – Bień 
przedstawiła informację dot. kierunków rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego,  

stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 
 

Naczelnik Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przedłoŜyła członkom komisji materiał 
dot. danych porównawczych o naborze do szkół ponadgimnazjalnych (nabór 2008/2009 – stan  

na dzień 30.09.2008 r., oraz plan naboru 2009/2010) – zał. nr 4 i szczegółowe zestawienie 
typów szkół, zawodów, profili w ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz w ZSP Nr 1 w Chojnie – zał. nr 5. 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

ElŜbieta Lorenowicz – Bień. 
 

Ad.5 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł po uzgodnieniu z członkami komisji ustalił, Ŝe posiedzenia 
Komisji Spraw Społecznych będą się odbywać w poniedziałki o godz. 12.30. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

  
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
  
 
 
 
 Przewodniczący Komisji  
 

                                                                                Bogusław Kozioł 


