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PROTOKÓŁ NR 33/09 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 29.06.2009 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.30 i trwało do 14.00. W posiedzeniu udział wzięło  
6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a wśród zaproszonych gości Starosta 
Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara 
Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Radca Prawny Marian Ludkiewicz. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji 
Spraw Społecznych Bogusław Kozioł. Głównym punktem posiedzenia było rozpatrzenie 
skargi na działalność p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Chojnie i wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.  
 
Porządek obrad 33 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty (porządek obrad 
– zał. nr 2). 
 
Ad. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie – podsumowanie współzawodnictwa 
szkół. 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że w roku szkolnym 2008/2009 odbyło się 121 imprez 
sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOS Gryfino (wykaz stanowi zał. nr 3). 
Radny przedstawił i omówił współzawodnictwo Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjalnych  
i Podstawowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2008/2009 (zał. nr 4) 
 
Radny Jan Podleśny opuścił posiedzenie. 
Na posiedzenie przyszedł Radny Arkadiusz Augustyniak. 
 
Ad. 3 Rozpatrzenie skargi na działalność p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie i wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. 
 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł powiedział, że sprawą 
Komisja zajmowała się w maju, lecz z podjęciem decyzji postanowiła poczekać na wyniki 
kontroli i wnioski pokontrolne z Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, które stanowią załącznik nr 5. Pani Dyrektor Wielofunkcyjnej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie odniosła się do wniosków pokontrolnych  
w piśmie, które otrzymali członkowie Komisji (zał. nr 6). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że ogólnie to sformułowanych było 5 
zarzutów w skardze, z których dwa zostały potwierdzone w kontroli doraźnej Urzędu 
Wojwódzkiego. W tym jeden z zarzutów wobec zatrudnienia pracowników bez kwalifikacji 
nie dotyczy obecnej p.o. Dyrektora Placówki, co potwierdzają daty. W protokole z kontroli 
określone są daty, w jakich doszło do zatrudnień i w tym okresie obecna pani dyrektor nie 
sprawowała tej funkcji. Starosta dodał, że Komisji pozostał właściwie jeden zarzut do 
rozstrzygnięcia tj. sprawa zapewnienia opieki psychologicznej wobec wychowanki po 
pobycie w szpitalu. Jak wynika z wyjaśnień była zapewniana opieka doraźnie,  
a w dokumentach widnieje oświadczenie wychowanki, że nie wyraża ona zgody na spotkania 
z psychologiem. Starosta dodał, ze Dyrektor PCPR w Gryfinie złożyła informację o ilości 
odbytych przez wychowankę spotkań z psychologiem na podstawie zapisów w kartach pracy 
psychologów (zał. nr 7). 
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Komisja Spraw Społecznych po zebraniu wyjaśnień i po przeanalizowaniu zebranych 
dokumentów oraz zasięgnięciu opinii Radcy Prawnego jednogłośnie uznała za niezasadną 
skargę Pani Agnieszki Kozłowskiej i Pani Kamili Roczek zamieszkałych w Chojnie, 
otrzymaną w dniu 14 kwietnia 2009 roku na działalność p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie a następnie wypracowała uzasadnienie do 
podjętej decyzji (uzasadnienie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXII 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 zmiany budżetu powiatu  

na 2009 rok (druk nr 2/XXXII);  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła zmiany w planie dochodów i wydatków 
budżetu powiatu na 2009 rok. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
2. 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 3/XXXII);  

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
omówiła zmiany planu przychodów i wydatków oraz zmiany w zestawieniu przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie 
na 2009 r. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie aktualizacji planu przychodów  

i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na 2009 rok (druk nr 4/XXXII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w likwidacji w Gryfinie za okres 
01.01. – 31.03.2009 r. (druk nr 5/XXXII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/XXXII);  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w związku z wejściem w życie nowej 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wprowadzającej zasadę 
zatrudniania sekretarza powiatu na podstawie umowy o pracę a nie powołania, oraz zmianą 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym doprecyzowującą zasady 
gospodarowania nieruchomościami zachodzi potrzeba dostosowania regulacji określonych  
w Statucie Powiatu Gryfińskiego do obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

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

Nr XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury 
fizycznej (druk nr 7/XXXII);   

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (druk nr 8/XXXII);  

 
Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień powiedziała, 
że wprowadzona nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela spowodowała konieczność 
ponownego podjęcia uchwały w tej sprawie i jednocześnie traci moc uchwała z 2004 roku. 
Określa się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania  

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zwalniania od obowiązku 
realizacji tych zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 9/XXXII);  

 
Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień powiedziała, 
że wprowadzona nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela spowodowała konieczność 
ponownego podjęcia uchwały w tej sprawie, jednocześnie traci moc uchwała z 2004 roku. 
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński, w zależności od wielkości i typu szkoły (placówki),  
charakteru i zakresu powierzonych zadań na danym stanowisku, obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
(określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) do liczby 
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godzin zajęć określonych w tabeli zawartej w projekcie uchwały. Następnie Naczelnik 
omówiła poszczególne obniżki w tabeli. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych  
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk 
nr 10/XXXII);  

 
Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień powiedziała, 
że wprowadzona nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela spowodowała konieczność 
ponownego podjęcia uchwały w tej sprawie, jednocześnie traci moc uchwała z 2004 roku. Dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński  
w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach pedagogicznych niewymienionych  
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych: Pedagodzy i psycholodzy 
zwiększono z 22 do 25 godzin tyg., reszta pozycji pozostało jak w poprzednie uchwale. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 4 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 11/XXXII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Członkowie Komisji Spraw Społecznych ustalili na 29 lipca 2009 r. termin kolejnego 
posiedzenia, które będzie wyjazdowe do DPS w Nowym Czarnowie. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
  
 Bogusław Kozioł 
 
 
 


