
PROTOKÓŁ nr 38/09 
Z POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

w dniu 17.12.2009 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do godz. 13.25. W posiedzeniu udział 
wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) a takŜe: Wicestarosta Gryfiński Jerzy 
Miler, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ElŜbieta Lorenowicz – Bień 
oraz Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak – Saków. Na wstępie Komisja większością głosów powołała Wiceprzewodniczącego 
Komisji Spraw Społecznych – Radnego Jana Podleśnego, który następnie otworzył, stwierdził 
quorum i prowadził obrady. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. 
Głównym punktem posiedzenia była ocena zaawansowania remontów w obiektach 
oświatowych oraz ich związek z realizowanymi i planowanymi zmianami organizacyjnymi  
w szkolnictwie ponadgimnazjalnym i specjalnym w stosunku do roku 2008,   wypracowanie 
wniosków i przygotowanie planu pracy Komisji na 2010 r., podsumowanie działalności 
Komisji w 2009 r. oraz analiza i opiniowanie materiałów na XXXVII sesję Rady Powiatu 
 w Gryfinie. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 37 posiedzenia Komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół nr 37/09 z dnia 24.11. 2009 r. 
 
Ad.4 Ocena zaawansowania remontów w obiektach oświatowych oraz ich związek  

z realizowanymi i planowanymi zmianami organizacyjnymi w szkolnictwie 
ponadgimnazjalnym i specjalnym w stosunku do roku 2008. 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz – Bień 
przedstawiła informację dot.  ocena zaawansowania remontów w obiektach oświatowych oraz 
ich związek z realizowanymi i planowanymi zmianami organizacyjnymi w szkolnictwie 
ponadgimnazjalnym i specjalnym w stosunku do roku 2008, stanowiącą zał. nr 3  
do niniejszego protokołu. 
  
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak-Saków powiedziała, Ŝe moŜe jedynie uszczegółowić informację dot. zakresu 
prowadzonych robót, poniewaŜ Pani Naczelnik Wydziału Edukacji wymieniła wszystkie 
zadania, które Wydział Remontów realizował. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy w budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie trwają jeszcze 
prace remontowe, czy zostały juŜ zakończone. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak–Saków odpowiedziała, Ŝe w tym roku był ogłoszony przetarg na remont pozostałej 
części pierwszego piętra budynku, której pomieszczenia mają być przeznaczone na potrzeby 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. W związku z tym, Ŝe przetarg został 
uniewaŜniony to w przyszłym roku planowane jest jego ponowne ogłoszenie i zostanie 
zagospodarowana część pierwszego piętra. Dodała, Ŝe planowany jest dalszy remont 
korytarzy w budynku szkoły. 
 



 2

Radny Adam Nycz zwrócił uwagę na stan zewnętrzny budynku Starostwa Powiatowego przy 
ul. 11 Listopada 16d. w Gryfinie i zapytał, czy będą podejmowane jakiekolwiek działania  
w celu poprawienia estetyki ścian. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak-Saków odpowiedziała, Ŝe obecnie Ŝadne prace remontowe nie zostały podjęte. 
Obecnie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego przygotowuje 
kosztorys. 
 
Radny Adam Nycz zwrócił się do członków Zarządu o rozwaŜenie wykonania prac 
remontowych na zewnątrz budynku Starostwa. 
 

Posiedzenie opuściły: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ElŜbieta 
Lorenowicz-Bień i Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 

Agnieszka Madeja –Saków. 
 

Ad.5 Analiza i opiniowanie materiałów na XXXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie, w roku 2010  (druk nr 2/XXXVII).  

  
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, Ŝe w stosunku do roku poprzedniego  
w niniejszym projekcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi  
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie, w roku 2010, zostały dodane w rozdziale 4 Rocznego Programu 
Współpracy (…), paragrafie 4 pkt 12 o treści – „wspieranie organizacji pozarządowych 
działających w obszarze edukacji, w tym edukacji nieformalnej i ustawicznej” oraz pkt 13 – 
„realizację zadań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i pomocy osobom  
z mniejszymi szansami, szczególnie młodzieŜy”. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
2. 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 3/XXXVII).  

 
Wiceprzewodniczący Jan Podleśny powiedział, Ŝe z dniem 1 stycznia 2010 r. zmienia  
się nazwa jednostki - z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie na MłodzieŜowy 
Ośrodek Sportowy w Gryfinie, który będzie realizował w dalszym ciągu te same zadania 
publiczne w zakresie kultury fizycznej. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
nieruchomości na czas nieoznaczony (druk nr 4/XXXVII). 
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Wiceprzewodniczący Jan Podleśny powiedział, Ŝe nieruchomość zabudowana po byłej 
StraŜy Granicznej przekazuje się w uŜyczenie na czas nieoznaczony Polskiemu 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym Koła w Gryfinie. 
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy Powiat jest właścicielem tego budynku. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler  odpowiedział, Ŝe 16 grudnia 2009 r. Skarb Państwa 
przekazał aktem notarialnym prawo własności do nieruchomości na mienie Powiatu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XXXVII).  

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler  powiedział, Ŝe działki połoŜone w obrębie 
ewidencyjnym 1 miasta Mieszkowice są wydzielone i niebawem ma zostać wykonana 
wycena.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania zamiaru 

złoŜenia wniosku przez Starostę Gryfi ńskie o dofinansowanie kosztów utworzenia 
Centrów Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających  
w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy  (druk nr 6/XXXVII).  

 
Wiceprzewodniczący Jan Podleśny powiedział, Ŝe pojawiała się moŜliwość pozyskania 
środków z Funduszu Pracy na utworzenie Centrów Aktywizacji Zawodowej, które zostaną 
utworzone  w budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie i budynku Powiatowego Urzędu Pracy 
filia w Chojnie.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler  powiedział, Ŝe w drugim akapicie uzasadnienia podano 
błędną nazwę budynku internatu szkoły, w którym zostanie utworzone CAZ. Poprawna 
nazwa to: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. 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 7/XXXVII). 

 
Wiceprzewodniczący Jan Podleśny powiedział, Ŝe zmiana nazwy zadania z „Wymiana 
posadzek na korytarzach budynku internatu i inne roboty budowlane” na „Remont 
pomieszczeń w budynku internatu na potrzeby JST” umoŜliwi aplikowanie o środki z róŜnych 
źródeł. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  

na 2009 rok (druk nr 8/XXXVII).  
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Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, Ŝe główna zmiana w budŜecie polega  
na zwiększeniu dochodów i wydatków Powiatu o kwotę 553 546,00 zł przekazanych  
w formie dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem ma dofinansowanie 
bieŜącej działalności domów pomocy społecznej. Pozostałe zmiany opisane w uzasadnieniu 
mają charakter kosmetyczny, czyszczący. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.6 Wypracowanie wniosków i przygotowanie planu pracy Komisji na 2010 r. 
 
Radny Adam Nycz złoŜył następujące propozycje do planu pracy Komisji na 2010 r. : 
•  zapoznanie się z działalnością  SPZOZ Zakład Psychiatryczny  

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w związku z planowanymi zmianami 
(na posiedzeniu styczniowym), 

• spotkanie w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie w związku z planowanymi 
przekształceniami, 

• wizyta w nowej siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. 

 
Wiceprzewodniczący Jan Podleśny powiedział, Ŝe członkowie Komisji mogą przesyłać  
do Przewodniczącego drogą elektroniczną propozycje do planu pracy na 2010 r. 
 
Ad.7 Podsumowanie działalności Komisji w 2009 r. 
 
Wiceprzewodniczący Jan Podleśny powiedział, Ŝe trudno pod nieobecność 
Przewodniczącego podsumować działalność Komisji w 2009 r. i zaproponował,  
Ŝe ewentualnie ten temat zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu (na co członkowie 
wyrazili zgodę). 
 
Ad.8 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak; 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.25 
 
  
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz 
  
 
 
 Przewodniczący Komisji  
  
                                                                                            Bogusław Kozioł 


