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PROTOKÓŁ NR 29/09 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 14.04.2009 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.30 i trwało do 14.00. W posiedzeniu udział wzięło  
5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a wśród zaproszonych gości Przewodniczący 
Rady Roman Michalski, Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara 
Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki ElŜbieta Lorenowicz-Bień oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Gryfinie Jolanta Majewska. 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 XXIX 
sesję Rady Powiatu w Gryfinie a takŜe omówienie wyników pracy z młodzieŜą – Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 29 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty (porządek obrad 
– zał. nr 2) ze zmianą kolejności omawiania. 
Protokoły nr 27 i 28 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. Omówienie Sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za 2008 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Bogusław Kozioł powiedział, Ŝe wszyscy w terminie otrzymali 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za 2008 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła podstawowe dane dotyczące wykonania 
budŜetu: dochody zostały wykonane w ponad 100% w stosunku do zakładanych wielkości 
planowanych, wydatki sięgnęły blisko 95% wielkości planowanych a przyczyną takiej 
realizacji były postępowania przetargowe, które obniŜyły wartość zamówienia, jak równieŜ 
terminy realizacji inwestycji i kontynuacja programu naprawczego oraz związane z tym 
procedury oszczędnościowe realizowane w całym roku budŜetowym. JeŜeli chodzi o deficyt 
to został wypracowany na poziomie 3 152 000,00 zł pomimo iŜ pierwotnie zakładano  
w uchwale budŜetowej kwotę 7 500 000,00 zł. Rok zakończył się wszystkimi zobowiązaniami 
o charakterze niewymagalnym, wynikają one z ustawowych terminów przekazywania kwot 
pochodnych od wynagrodzeń, jak równieŜ obowiązku ujęcia w księgach rachunkowych 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a takŜe faktury, których termin płatności przypadał  
w następnym roku. Ogólne zadłuŜenie powiatu uległo obniŜeniu co zresztą zostało 
wyeksponowane równieŜ w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, Ŝe Zarząd dysponuje opiniami Regionalnej 
Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budŜetu, w której zaakcentowano 
obniŜenie zadłuŜenia powiatu o około 2% oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe generalnie jeŜeli chodzi o ustawę 
to wszyscy pracownicy samorządowi w ramach indywidualnie przypisanej 
odpowiedzialności, zaleŜy to od zakresu wykonywanych czynności. Ogólnie mówiąc to  
w większości przypadków najczęściej odpowiedzialność ponosi kierownik i skarbnik 
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jednostki. ChociaŜ sami nie wykonują pewnych czynności to jednak upowaŜniają innych 
pracowników. JeŜeli jasno nie zakreślą tychŜe przepisów to ponoszą oni odpowiedzialność  
z tytułu sprawowania bezpośredniego nadzoru. Regionalna Izba Obrachunkowa napisała,  
Ŝe w 2008 roku nastąpiło przekroczenie o około 7 000,00 zł w jednostkach organizacyjnych 
powiatu. Zarząd wraz ze Skarbnikiem Powiatu sprawdził, w której jednostce nastąpiły 
przekroczenia na łączną kwotę 7 000,00 zł a były to PUP, WPOW i PPP. W tej sprawie 
Zarząd dał wytyczne kontrolerowi z audytu do sprawdzenia przyczyny zaistniałego 
przekroczenia. NaleŜy dodać, Ŝe nie kaŜde przekroczenie niesie za sobą odpowiedzialność. 
Na przykład zapłata odsetek karnych nieprzekraczających średniego wynagrodzenia z mocy 
prawa nie powoduje wszczęcia postępowania.  
 
Na posiedzenie przyszedł Radny Arkadiusz Augustyniak. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXIX 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. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu 

wykonania budŜetu za 2008 r. (druk nr 2/XXIX),  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
2. 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 3/XXIX). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe załącznikami do uchwały są tabele 
obrazujące stan rzeczywisty dotacji oraz podmioty, które uprawnione są do dotacji z budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego w 2009 roku. W związku z rozwiązaniem rezerwy celowej tworzonej 
na dotacje dla dps-ów oraz przesunięciem kwoty na likwidację zol-ów, naleŜało skorygować  
i doprowadzić do wielkości rzeczywistych załączniki obrazujące dotacje zarówno 
podmiotowe jak równieŜ celowe udzielane z budŜetu powiatu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 4/XXIX).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe zmiany związane są z potrzebą 
dostosowania obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego do Kodeksu pracy w zakresie 
tworzenia przez pracodawcę słuŜby, bezpieczeństwa i higieny pracy, a takŜe do zmian statusu 
jednostek organizacyjnych jak przekazanie ZSP w Mieszkowicach oraz ZSP Nr 1 w Gryfinie, 
likwidacja SPZZOZ w Gryfinie i SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-
Leczniczy w Gryfinie oraz postawienie w stan likwidacji SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie. W związku z tym wprowadzono odpowiednie zmiany w Schemacie 
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Organizacyjnym poprzez wykreślenie jednostek jako podlegających Staroście lub dodanie 
zapisu o stanie ich likwidacji.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych umoŜliwiających uzyskanie świadectwa 
maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Gryfiński (druk nr 5/XXIX).  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, Ŝe w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
konkurs Powiat Gryfiński zamierza przystąpić do realizacji projektu stypendialnego w ramach 
Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. W związku  
z powyŜszym konieczne jest przyjęcie Regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
umoŜliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, Ŝe na realizację projektu jest bardzo mało 
czasu, gdyŜ w maju ma nastąpić jednorazowe wypłacanie stypendiów, a juŜ w czerwcu naleŜy 
rozliczyć się. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na współpracę 

Powiatu Gryfińskiego z Powiatem Uckermark w zakresie realizacji inwestycji 
drogowych (druk nr 6/XXIX).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe jedną z inwestycji drogowych 
planowanych do zrealizowania w WPI jest powiatowa droga Szczecin-Binowo. W związku  
z zamiarem przystąpienia do realizacji tejŜe inwestycji przy udziale środków pomocowych  
z programu INTERREG IVA oraz w ramach współpracy transgranicznej ze stroną niemiecką 
zachodzi konieczność wyraŜenia zgody przez Radę Powiatu na zawarcia porozumienia 
partnerskiego z sąsiednim Powiatem Uckermark. Powiat Uckermark będzie pełnił funkcję 
partnera wiodącego dla całego projektu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Ad. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie - wyniki pracy z młodzieŜą. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
powiedziała, Ŝe Poradnia swoją działalnością obejmuje placówki oświatowe z terenu gmin 
Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Wduchowa (przedszkola, szkoły, inne placówki, łącznie 
ponad 10 000 dzieci i młodzieŜy). Od 30 marca 2009 r. Poradnia mieści się w nowej siedzibie 
– budynek internatu ZSP nr 2 przy ul. ŁuŜyckiej 91. Pani Dyrektor przedstawiła informację 
dot. wyników pracy z młodzieŜą w tym analizę realizacji planu pracy Poradni za okres 
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01.09.2008 r. do 31.03.2009 r., statystykę w zakresie realizacji zadań statutowych placówki 
(materiał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, czy Pani Dyrektor jest zadowolona z przeniesienia 
Poradni na ul. ŁuŜycką, gdyŜ o tych przenosinach mówiło się bardzo długo.  
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
odpowiedziała, Ŝe jeŜeli chodzi o ilość pomieszczeń to przyobiecane jest od września zajęcie 
całego pierwszego piętra internatu. Obecnie Poradnia zajmuje 4 pomieszczenia na parterze  
i 11 na piętrze. Niewystarczająca ilość pomieszczeń oraz usytuowanie ich na dwóch piętrach 
utrudnia w pełni prawidłowe jej funkcjonowanie, dodatkowo uŜywana jest jedna toaleta 
znajdująca się na parterze przy PCPR. JednakŜe są to chwilowe trudności. JeŜeli chodzi  
o zajmowaną powierzchnię to jest jej więcej niŜ w poprzedniej siedzibie a gabinety 
pracowników pedagogicznych są na pewno większe. Pani Dyrektor podsumowała,  
Ŝe pomieszczenia są piękne, wyremontowane, nowocześnie wyposaŜone co nie byłoby 
moŜliwe w budynku przy ul. Armii Krajowej. Problem z odległością obecnie nieco 
dezorganizuje pracę ze względu na prowadzone zajęcia terapii pedagogicznej i logopedycznej 
z dziećmi ze szkół, gdzie godziny zajęć dopasowane są do planu zajęć uczniów a teraz trzeba 
doliczyć dojazd czy dojście na ul. ŁuŜycką. Ale takie zajęcia kończą się w kwietniu. Czas 
dojścia zostanie uwzględniony w nowym planie zajęć lekcyjnych. Pani Dyrektor dodała,  
Ŝe mając w perspektywie dokończenie remontów to Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Gryfinie będzie miała chyba najlepszą siedzibę w województwie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o odległość od centrum 
siedziby na ulicy ŁuŜyckiej to na pewno trzeba się przyzwyczaić do nowego miejsca. 
Sytuacja jest podobna jak ze zmianą siedziby PCPR oraz Komisji ds. orzekania  
o niepełnosprawności równieŜ na ulicę ŁuŜycką. NaleŜy się przyzwyczaić do nowej siedziby, 
gdzie moŜna dojść lub dojechać autobusem a gros osób przyjeŜdŜa samochodami, co widać 
po zakorkowanej ulicy. Starosta dodał, Ŝe naleŜy jeszcze zrealizować drugi etap - zrobienie 
parkingów, które znajdują się w projekcie. 
 
Przewodniczący Komisji Bogusław Kozioł podziękował za szczegółowo przedstawione 
sprawozdanie i zaproponował, aby w przyszłym roku szkolnym zaplanować wyjazdowe 
posiedzenie Komisji w celu zobaczenia nowej siedziby Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski omówił bieŜące działania Zarządu Powiatu. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
  
 Bogusław Kozioł 
 


