
PROTOKÓŁ nr 32/09 
Z POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

w dniu 25.05.2009 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.30 i trwało do godz. 14.20 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji (lista obecności -  
zał. nr 1) a także: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfińskie Jerzy 
Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka, 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrad prowadził Przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych Bogusław Kozioł. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie.  
Głównym punktem posiedzenia było rozpatrzenie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Krzywinie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Piotrem 
Waydykiem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – poszukiwanie rodzin 
zastępczych dla dzieci opuszczonych z domów dziecka oraz analiza i opiniowanie projektów 
uchwał przygotowanych na XXX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
  
Ad.4 Rozpatrzenia wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie w sprawie 

wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Piotrem Waydykiem. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisja 
będzie zajmować się po raz kolejny sprawą dot. rozpatrzenia wniosku Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Krzywinie dot. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym 
Piotrem Waydykiem (wniosek stanowi zał. nr 3). Komisja powinna wypracować stanowisko 
w przedmiotowej sprawie. Poinformował, że Pan Radny Piotr Waydyk przystał ostatecznie  
na warunki Pani Dyrektor tj. na zmniejszenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, 
aczkolwiek do chwili obecnej nie ma żadnej odpowiedzi od Pani Dyrektor.  
 
Komisja Spraw Społecznych po zbadaniu sprawy jednogłośnie nie wyraziła zgody  
na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Radnym Piotrem Waydykiem. Następnie 
sformułowała uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w przedmiotowej 
sprawie (zał. nr 4), który to projekt uchwały również przyjęła jednogłośnie.  
 

Na posiedzenie przybyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
Ad.5 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – poszukiwanie rodzin 

zastępczych dla dzieci opuszczonych z domów dziecka. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska- 
Nowicka przedstawiła informację o rodzinach zastępczych na dzień 1 maja 2009 r., 
stanowiącą zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 
 

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

 
Ad.6 Analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXX sesję Rady 

Powiatu w Gryfinie. 
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1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2009 rok (druk nr 2/XXX). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że niniejszy projekt uchwały uległ 
zmianie w stosunku do tego, który Radnym został przedłożony w materiałach sesyjnych. 
Odnosząc się do dochodów budżetu poinformowała, że zostały pozyskane środki finansowe  
w kwocie 118 145,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych w Chojnie, jest to dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, a środki finansowe ujęte w tym 
podrozdziale wynoszą 1 081 550,00 zł. Ponadto w tej kwocie udostępniony jest projekt 
realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w roku bieżącym z Gminą Gryfino, Gminą Banie, 
Gminą Widuchowa, Gminą Trzcińsko-Zdrój, Gminą Moryń oraz Gminą Mieszkowice. 
Skarbnik dodała, że  kwota w wysokości 809 273,29 zł została przyznana jako pomoc 
materialna dla uczniów, są to stypendia przeznaczona dla uczniów ponadgimnazjalnych. 
Odnosząc się do wydatków budżetu poinformowała, że z uwagi na to, że Zarząd pierwotnie 
zabezpieczył wypłaty stypendiów ze środków własnych powiatu, co jest argumentowane tym, 
iż do końca maja środki finansowe mają zostać wypłacone a projekt rozliczony, następuje 
zwiększenie i zmniejszenie tych kwot z uwagi na to, że są one przerzucone na te rozdziały,  
z których pierwotnie były zabezpieczone. Były to środki finansowe w kwocie 109 000,00 zł  
z rezerwy ogólnej oraz 700 000,00 zł z Pozostałej działalności w edukacyjnej opiece 
wychowawczej. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że z treści uzasadniania wynika, że udziela się Spółce 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 250 000,00 zł, z tym  
że interpretacja przekazania pożyczki jest trochę inna niż pierwotnie – „od 1 stycznia 
nastąpiła zmiana terminu płatności za świadczenia medyczne przez głównego płatnika NFZ, 
Szpital za wykonanie świadczenia otrzymuje zapłatę najwcześniej po 24 dniach  
po zakończeniu każdego miesiąca”. Dodał, że w jego przekonaniu pożyczka była 
zaplanowana do udzielenia na cele inwestycyjne, a nie na uzyskanie płynności finansowej, 
ponieważ są to dwie różne sprawy. Jest to powrót do tego, co było kiedyś, ponownie środki 
trafiają do Szpitala. Ponadto Radny zapytał o warunki spłaty pożyczki udzielanej Spółce  
w formie gotówki. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że pożyczka zostanie wypłacona  
w trzech transzach, a każda z nich zostanie wypłacona po 20 dniu każdego miesiąca  
z oprocentowaniem 1,95% w skali roku. Dodała, że jest to pożyczka krótkoterminowa  
i dodała, że nie chodzi  o poprawę płynności na bieżącą działalność, ponieważ Szpital  
z bieżącej działalności również wykonuje działalność inwestycyjną. Zmiana terminu płatności 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia powoduje to, że bieżąca płynność, czyli te zadania 
realizowane w ramach działalności bieżących i inwestycyjnych, powoduje to, że może 
nastąpić zachwianie tych płynności.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że gdyby skutecznie udało  
się zakończyć pierwszy etap negocjacji z inwestorem strategicznym, który się przedłuża,  
nie byłoby potrzeby uruchamiania tych środków finansowych. Pierwszy etap negocjacji,  
jaki został przeprowadzony dot. udzielenia Zakładowi pożyczki do kwoty 500 000,00 zł, 
która w przypadku zakończenia pozytywnie negocjacji zostałaby przeznaczona  
na podwyższenie kapitału założycielskiego. Negocjacje dosyć długo trwają ze względu  
na rozpoznanie inwestora strategicznego. Pomimo deklaracji obydwu stron nie udało się tego 
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zrobić do końca maja. W związku z tym zachodzi konieczność uruchomienia  kredytu, 
którego możliwość zaciągnięcia jest zapisana w uchwale budżetowej. Starosta wyjaśnił,  
że są dwie przyczyny, mianowicie jest to bieżąca działalność oraz obecnie dosyć duże różnice 
w okresach płatności przez Narodowy Fundusz Zdrowia za wykonane świadczenia. Dodał,  
że nakłada się na to proces inwestycyjny przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie, który Spółka 
rozpoczęła. Składa się na to dokumentacja techniczna za około 27 000,00 zł,  wyłonienie 
wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. Proces inwestycyjny jest potrzebny po to,  
aby odzyskać specjalistkę.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami.  
 
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 budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 3/XXX). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że załącznikami do uchwały budżetowej  
są tabele obrazujące poszczególne rodzaje dotacji oraz podmiotów uprawnionych  
do ich otrzymania. W związku z tym, że zmianie uległy kwoty dotacji, które są udzielane  
z budżetu Powiatu Gryfińskiego proponuje się zmianę w takim zakresie, w jakim zostały one 
naniesione w przedstawionej wersji uchwały. Odnosząc się do załącznika nr 1 niniejszego 
projektu uchwały poinformowała, że zwiększona została kwota na działalność Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Dodała, że w zał. nr 2 wprowadzono dotację na poprawę bezpieczeństwa 
na drogach powiatowych oraz w związku z realizowanym zadaniem w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W zał. nr 3 zmianie uległa dotacja dla Cechu Rzemiosł 
Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie w związku z promocją powiatu na targach 
INKONTAKT w Schwedt. Z kolei w zał. nr 4 dotacja została udzielona Gminie Kamień 
Pomorski w związku z pożarem budynku socjalnego. Ponadto dodała, że wszystkie dane 
zawarte w tabelach odpowiadają kwotą zabezpieczonym w budżecie Powiatu.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego 
edycja VI na lata 2009 – 2014 (druk nr 4/XXX). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że Wieloletni Program Inwestycyjny jest 
dokumentem obrazującym zadania inwestycyjne realizowane w poszczególnych latach. 
Dokument ten jest wymagany w związku z aplikacją w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego o środki pomocowe na zadania  
pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni 
szkolnych” w ZSP Nr 1 w Chojnie oraz „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
poprzez wyposażenie i przystosowanie pracowni do praktycznej nauki zawodu” w ZSP Nr 2 
w Gryfinie. Dodała, że wprowadza się również zmiany w celu zbilansowania wydatków 
przewidzianych w roku 2009 na inwestycje w SOSW w Chojnie, w ZSP Nr 1 w Chojnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dyrektorzy mogą składać wnioski  
do 5.06. br. Dotyczą one głównie wykonania pracowni specjalistycznej przede wszystkim 
zawodowej. Dofinansowanie jest po 50%, natomiast planowany okres realizacji zadania  
to 3 kolejne lata. Dodał, że zgodnie z wytycznymi inwestycje wieloletnie muszą być ujęte  
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w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym jednostki wnioskującej o środki pomocowe  
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie (druk nr 5/XXX). 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że zgodnie z procedurą uchwała intencyjna w przedmiotowej sprawie została 
przesłana do zaopiniowania przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Intencyjna 
uchwała została rozbita na dwie odrębne uchwały dot. odpowiednio przekształcenia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie oraz określenia terenu działania poradni 
psychologiczno-pedagogicznych.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia terenu działania  
poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
(druk nr 6/XXX). 

 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji szkół wchodzących  

w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 7/XXX). 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz- Bień 
powiedziała, że zgodnie z procedurą uchwała intencyjna w przedmiotowej sprawie została 
przesłana do zaopiniowania przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Kurator 
pozytywnie zaopiniował zamiar rozwiązania Technikum Elektrycznego i Technikum 
Ekonomicznego wchodzących w skład ZSP Nr 2 w Gryfinie. Dodała, że z dniem 1 września 
2009 r. uczniowie zlikwidowanych szkół będą kontynuowali naukę w Technikum 
Zawodowym wchodzącym w skład ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
Elżbieta Lorenowicz – Bień. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie  

na mienie Powiatu Gryfińskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa (druk nr 8/XXX). 

 
Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu zwrócił  
się do Wojewody o wyrażenie zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości  
po Pomorskim Oddziale Straży Granicznej przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie, do której 
Wojewoda ustosunkował się pozytywnie. Wojewoda wydał decyzję o przekazaniu 
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nieruchomości z przeznaczeniem na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Powiatu 
- urządzenie siedziby jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. Obecnie Zarząd 
Powiatu wystąpił do Wojewody o zmianę decyzji w sprawie darowizny nieruchomości  
w części dotyczącej przeznaczenia, tj. aby darowizna nastąpiła na cele związane  
z wykonywaniem zadań własnych Powiatu – siedzibę Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Gryfinie dla potrzeby Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Starosta ponadto dodał, że Rada Powiatu wyraża zgodę na przyjęcie  
w drodze darowizny powyższej nieruchomości. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha.  

 
Posiedzenie opuścił Radny Marek Hipsz oraz Radny Arkadiusz Augustyniak. 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii Rady 

Powiatu odnośnie zmiany przebiegu granic administracyjnych pomiędzy Gminą 
Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo (druk nr 9/XXX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Na posiedzenie powrócił Radny Marek Hipsz. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uczestniczenia przez Powiat 

Gryfiński we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy 
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – projekcie pn. „Pozyskanie  
i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa 
zachodniopomorskiego” dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(druk nr 10/XXX). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Powiat Gryfiński jest członkiem 
Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który w ubiegłym roku 
złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn.: Pozyskanie i dystrybucja informacji  
o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.  W kwietniu Komitet Mechanizmu Norweskiego i Norweskie Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych wydały pozytywną opinię odnośnie przyznania dofinansowania  
na w/w projekt. Realizacja przez Związek projektu będzie stanowić przedsięwzięcie wspólne 
powiatów – członków Związku. W 2009 r. koszty wspólne przedsięwzięcia przypadające na 
Powiat będą wynosić 65 000,00 zł z czego kwotę 45 000,00 zł Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego przeznaczy z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym. Pozostała kwota pochodzić będzie z Powiatowego 
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.  
 

Na posiedzenie powrócił Radny Arkadiusz Augustyniak,  
a posiedzenie opuścił Radny Marek Hipsz. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w likwidacji w Gryfinie (druk nr 11/XXX) 

 
Posiedzenie opuścił Radny Jan Podleśny. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie za okres 01.01.  
- 03.07.2008 r. (druk nr 12/XXX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie za okres 04.07. - 
31.12.2008 r. (druk nr 13/XXX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie (druk  
nr 14/XXX). 

 
Na posiedzenie powrócił Radny Marek Hipsz wraz z Radnym Janem Podleśnym. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Ad.3 Przyjęcie protokołów z 29, 30 i 31 posiedzenia komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół  z 29 posiedzenia komisji 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 30 posiedzenia komisji 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 31 posiedzenia komisji. 
 
Ad.7 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że przed chwilą wpłynął faks  
do Starostwa Powiatowego od Dyrektora Szkoły Podstawowej z Krzywiny w sprawie 
wycofania złożonego na piśmie z dnia 15 kwietnia 2009 r. wniosku o wyrażenie zgody  
na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Panem Piotrem Waydykiem i następnie odczytała 
jego treść (faks stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu). 
 
Radny Czesław Krzemiński odnosząc się do sprawozdania Przewodniczącego z prac 
Zarządu Powiatu zapytał, czy na jednym posiedzeniu Zarząd zapoznał się z wnioskiem 
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Skarbnika Powiatu (zawierającym informację na temat prawdopodobieństwa naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych oraz nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań  przez 
jednostki organizacyjne) oraz zobowiązał Głównego Specjalistę ds. Kontroli  
do przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki finansowej, a także Zarząd od razu ustnie 
upominał dyrektorów jednostek organizacyjnych.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd Powiatu zajmował  
się tą sprawą na dwóch posiedzeniach i wyjaśnił, że było wykazanych kilka 
nieprawidłowości, za które kierownicy jednostek otrzymali ustne upomnienia. Odnosząc  
się do zleconych kontroli poinformował, że były one przeprowadzone w tych jednostkach,  
w których zaistniało ewentualne przypuszczenie przekroczenia dyscypliny finansów 
publicznych. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek dodała, że ustne upomnienie skierowane były  
do dyrektorów za nieterminowe składanie sprawozdań, za uchybienia wydawałoby  
się z nierzetelnego, niestarannego  sporządzania sprawozdań budżetowych. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.20. 
 

  
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz 
  
 
 
 
 Przewodniczący Komisji  
 

                                                                                Bogusław Kozioł 


