
PROTOKÓŁ nr 40/10 
Z POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

w dniu 23.03.2010 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do godz. 14.10. W posiedzeniu udział 
wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) a także: Sekretarz Powiatu Barbara 
Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł. Porządek 
obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie materiałów na XL sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 39 posiedzenia Komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół nr 39/10 z dnia 23.02.2010 r. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie materiałów na XL sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i   wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XL); 
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy została podsumowana już akcja zima. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że jeszcze nie, ponieważ gminy 
zwróciły się z prośbą o dopłacenie im do akcji zima i obecnie trwa analiza finansowa  
ich wniosków.   
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2009 r.  
(druk nr 2/XL); 

 
Radny Czesław Krzemiński zapytał z czego wynika różnica średnich wynagrodzeń 
pracowników  w Domach Pomocy Społecznej w Moryniu, Nowym Czarnowie, Trzcińsku 
Zdroju (średnie wynagrodzenie - 1700,00 zł) a w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach 
(średnie wynagrodzenie - 2 270,00 zł). 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że jest to zadanie Powiatu, ale domy 
pomocy społecznej prowadzone są przez podmioty zewnętrzne. Nie ma możliwości 
ingerowania w tego typu zakres działalności Domu lub Zgromadzenia prowadzonego przez 
stowarzyszenie. Nadzór Powiatu jest możliwy w zakresie wykorzystania środków, które 
wpływają do Powiatu w formie dotacji i które następnie są przekazywane placówce. Powiat  
w ten sposób finansuje te stowarzyszenia i odpowiada za rozliczenie tej dotacji.   
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w DPS w Trzcińsku Zdrój  
jak i DPS w Dębcach nowi pensjonariusze przyjmowani są według nowych zasad, tj. dana 
gmina przekazuje częściowo środki na utrzymanie pensjonariusza ze swojego terenu. 
Natomiast pensjonariusze w DPS w Moryniu przebywają w większości na starych zasadach, 
więc stawka jest już właściwe odgórnie ustalona.   
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w przypadku osób przebywających  
na starych zasadach dotacja wynosi ok. 1 600,00 zł, natomiast koszt utrzymania osób 
przebywających na nowych zasadach wynosi ok. 2 200,00-2 300,00 zł.  
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, czy dyrektorzy jednostek są zobligowani w jakiś 
sposób do tego, aby starać się o pozyskiwanie środków zewnętrznych, czy są tylko biorcami,  
tzn. co dostaną to wydadzą. Dodał, że ze sprawozdania wynika, że DPS w Nowym Czarnowie 
nie pozyskał żadnych środków zewnętrznych. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że dyrektorzy, czy kierownicy 
jednostek nie są zobligowani do pozyskiwania środków zewnętrznych, natomiast starają 
się o ich pozyskanie. Dodała, że każdy rodzaj zadania wykraczający poza bieżącą działalność 
wymaga dofinansowania z zewnątrz i w tym zakresie, jeżeli chcą realizować zadanie muszą 
się starać o pozyskanie środków zewnętrznych. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, czy ze strony Zarządu Powiatu są wywierane jakieś 
naciski na dyrektorów, aby się starali o pozyskanie środków zewnętrznych. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że zadania po to były przekazane  
do prowadzenia innym podmiotom, żeby mieli pewną swobodę w kierowaniu placówką. 
Dodała, że nie jest wywierana presja, że jednostki obligatoryjnie mają składać wnioski  
o pozyskanie środków zewnętrznych. Nie zawsze również prawidłowo złożony wniosek 
gwarantuje pozyskanie środków finansowych.  
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, czy domy pomocy społecznej obecnie są bardziej 
zadowolone, kiedy mają większą autonomią, czy wcześniej kiedy nie były prowadzone przez 
stowarzyszenia.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że DPS w Nowym Czarnowie jest 
bardziej zadowolony, że zostało „pod skrzydłami Powiatu”, ponieważ został  
przeprowadzony remont, po którym nie ma już żadnych uwag do uzyskania standaryzacji. 
Odnosząc się do pozostałych domów pomocy społecznej prowadzonych przez stowarzyszenia 
poinformowała, że pojawiały się sytuacje, jak np. w Moryniu, kiedy pracownicy  artykułowali 
niezadowolenie z powodu niższych zarobków, czy braku dodatków motywacyjnych.  
W pozostałych domach pomocy społecznych prowadzonych przez stowarzyszenia   
nie spotkano się z niezadowoleniem pracowników. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że każdym ośrodkiem w formie stowarzyszenia zarządza  
się lepiej, natomiast pracownicy większe bezpieczeństwo mieli „pod skrzydłami Powiatu”. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
na rok 2009” (druk nr 3/XL); 

 
Radny Adam Nycz zapytał o działalność Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że od 31 marca do 14 kwietnia br. 
ogłoszony będzie  nabór na  składanie wniosków  w dwóch działaniach. Jeden na małe 
projekty, a drugi na program rozwoju obszarów wiejskich. W późniejszym terminie będą 
również dla mikro przedsiębiorstw. Wnioski będą oceniane przez Radę DIROW.  
 
Radny Czesław Krzemiński odnosząc się do informacji podanych w zakresie sportu  
i kultury, a dokładniej do zadań, na które organizacje  otrzymały dofinansowanie zwrócił  
się z prośbą o podanie kwot przeznaczonych na poszczególne zadania. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że zostanie to uzupełnione. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał na czym polega i jak wygląda współpraca  
ze Stowarzyszeniem „Zamek Swobnica” w Gryfinie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że Powiat nie współpracuje z tym 
Stowarzyszeniem. W sprawozdaniu został podany tylko informacyjnie zapis mówiący o tym,  
że Stowarzyszenie „Zamek Swobnica” wraz z 10 innymi organizacjami powstało w ubiegłym 
roku. Dodała, że to Stowarzyszenie wzięło sobie za cel utrzymanie i ewentualnie pomoc  
w renowacji tego zamku w Swobnicy, jak również promocję tego terenu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 
 

4. 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 4/XL); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w związku z wejściem w życie nowej 
ustawy o finansach publicznych wprowadzającej zmianę dotycząca terminu podjęcia uchwały 
budżetowej przez Radę Powiatu oraz zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która 
włącza Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gryfinie w struktury powiatowej 
administracji zespolonej, zachodzi konieczność dostosowania regulacji określonych  
w Statucie Powiatu Gryfińskiego do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. 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 5/XL); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w związku z likwidacją Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, utworzeniem Spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz włączeniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Gryfinie w struktury powiatowej administracji zespolonej, zachodzi potrzeba 
wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego, które odzwierciedlać będą aktualną 
strukturę organizacyjną powiatu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 6/XL); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że są to nieruchomości, które zostały 
wyodrębnione z działki znajdującej się za terenem Szkoły Specjalnej w Gryfinie. Cztery 
mniejsze działki, w tym jedna stanowi drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi 
publicznej, zostały już przygotowane i po wyrażeniu zgody Rady Powiatu na ich sprzedaż 
zostanie wszczęta procedura w trybie przetargu nieograniczonego. Dla działki 75/8 uzyskano 
decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowo – 
usługowego z parkingiem, a dla działek 75/2 i 75/3 - budowie budynku hotelowo-
gastronomicznego.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie (druk nr 7/XL); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w niniejszym projekcie uchwały 
proponuje się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez ustanowienie 100 nowych 
udziałów po 2 500,00 zł każdy, które będą pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 
250 000,00 zł.  
 
Radny Adam Nycz zapytał, czy są na to zabezpieczone środki finansowe. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała twierdząco. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że jeżeli będzie stricte socjalistyczne podejście do służby 
zdrowia, to będzie problem ze służbą zdrowia.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że obecnie Spółka otworzyła działalność 
komercyjną w Chojnie i dodała, że jej zdaniem na tej działalności Spółka będzie całkiem 
dobrze prosperowała, ponieważ ludzie potrzebują porad specjalistów. Sekretarz uważa, że jest  
to początek, który pokazuje, że można iść w tym kierunku, a w późniejszym czasie rozpocząć 
starania o kontrakt na specjalistkę. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2010 rok (druk nr 8/XL); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła pochodzenie środków zwiększających 
dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz środków zwiększających i zmniejszających 
wydatki budżetu powiatu według klasyfikacji budżetowej (według uzasadnienia  
do w/w projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu powiatu  
na 2010 r.). 
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Radny Czesław Krzemiński odnosząc się do zapisu dot. udzielenie z budżetu Powiatu 
pożyczki dla Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w wysokości 35 000,00 zł, zapytał skąd 
wynika wysokość oprocentowania, tj. 5%. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że przy ustalaniu wysokości 
oprocentowania były brane pod uwagę wskaźniki, oprocentowanie jakie stosują banki 
komercyjne przy udzielaniu tego typu pożyczek i odpowiednio zmodyfikowane z uwagi  
na zakres prowadzonych działań przez stowarzyszenie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.5 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak; 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.10. 
 
  
Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz 
 
 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji  
  
                                                                                            Bogusław Kozioł 


