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PROTOKÓŁ NR 43/10 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 06.07.2010 r. 
 
 
Wyjazdowe posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 w siedzibie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie i trwało do 14.30. W posiedzeniu udział wzięło 4 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, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka i 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 XLIII 
sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz wizyta w nowej siedzibie PCPR w Gryfinie oraz Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 43 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty (porządek obrad 
– zał. nr 2). 
Protokół z 42 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty jednogłośnie (4 za,  
0 wstrz., 0 przeciw). 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XLIII  sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2010 r. (druk nr 
2/XLIII); 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński przedstawił sprawozdanie  
z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2010 r. 
 

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

 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w Statucie 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie (druk nr 
3/XLIII); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe w związku z potrzebą umieszczenia 
większej liczby wychowanków (z 12 do 14) w grupie usamodzielnienia zachodzi konieczność 
dokonania zmian w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Chojnie.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały  
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy  
Mieszka I w Gryfinie kategorii drogi powiatowej (druk nr 4/XLIII); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe ulica Mieszka I usytuowana jest  
w obrębie osiedla domów jednorodzinnych na terenie miasta Gryfino, gdzie odbywa się ruch 
wyłącznie lokalny o niewielkim natęŜeniu. Zgodnie z podpisanym z gminą porozumieniem 
został wykonany wspólnie remont, po którym droga miała zostać przekwalifikowana  
na gminną. Procedury zostały zachowane, zebrano wymagane opinie do powyŜszego projektu 
uchwały, pozbawia się drogę kategorii powiatowej pod warunkiem zaliczenia jej do końca 
2010 roku do kategorii dróg gminnych.  
 

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

 
Na posiedzenie przyszedł Radny Marek Hipsz. 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu 

Gryfińskiego do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć 
Teleinformatyczna” (druk nr 5/XLIII); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe ze względu na duŜą liczbę 
niewiadomych związaną z inicjatywą wspólnej realizacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego przedsięwzięcia obejmującego 
budowę szerokopasmowej regionalnej sieci teleinformatycznej „Zachodniopomorska Sieć 
Teleinformatyczna”, Zarząd Powiatu zaproponuje zdjęcie projektu z porządku obrad sesji.  
 

Komisja nie głosowała nad projektem uchwały. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie poparcia ,,Stanowiska Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie 
ogłoszenia strefy wolnej od upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie 
(GMO) na terenie Województwa Zachodniopomorskiego przyjętego Uchwałą  
Nr XXIII/258/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 
2005 r. (druk nr 6/XLIII); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe Zarząd Powiatu przedstawia projekt 
uchwały popierający stanowisko Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 
czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia strefy wolnej od upraw organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO) na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. W trosce  
o zrównowaŜony rozwój Powiatu Gryfińskiego, aby jego rolnictwo rozwijało się  
i produkowało zdrową, bezpieczną i konkurencyjną Ŝywność, zachodzi konieczność ochrony 
przed organizmami roślinnymi zmodyfikowanymi genetycznie. Zarząd kierował się 
przyjętym hasłem Naturalnie Powiat Gryfiński.  
 
Radny Adam Nycz przestrzegł przed sytuacją, kiedy to województwo zachodniopomorskie 
zostałoby wykluczone gospodarczo z powodu wydania takiego stanowiska. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  
(przy 4 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie (druk nr 7/XLIII);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe projekt w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, o którym wielokrotnie była juŜ mowa, 
zakłada przekształcenie Zakładu. Likwidacja zakładu i przejęcie świadczeń zdrowotnych  
w dotychczasowym zakresie praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z NFZ, 
zapewnionych nieprzerwanie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital im. Jana 
Pawła II”, pozwoli w części na zrealizowanie załoŜeń programu restrukturyzacyjnego. 
Starosta dodał, Ŝe moŜliwe będą do osiągnięcia trzy cele: zwiększenie kontraktu z NFZ dające 
lepszą pozycję Spółce, przy przetargach obniŜenie kosztów bieŜących, otrzymując niŜsze 
ceny przy zamawianiu większej ilości środków, produktów medycznych, czy leków,  
a koncentracja administracji da obniŜenie kosztów administracyjnych oraz lepsze zarządzanie 
personelem, gdyŜ moŜna go równieŜ przemieszczać między jednostkami. Na poprzedniej sesji 
Rada zatwierdzała bilans SPZOZ Zakładu Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
w Nowym Czarnowie, który pierwszy raz od kilku lat wykazał stratę, która została jednak 
pokryta z kapitału własnego Zakładu.  
Procedury zostały zachowane i zebrano wymagane opinie do powyŜszego projektu uchwały,  
które w większości są pozytywne za wyjątkiem dwóch gmin Trzcińsko-Zdrój i Gryfino. 
Zarząd Powiatu spotkał się z załogą Zakładu, która nie wyraŜała sprzeciwu.  
 

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

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

Nr XXIX/349/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie 
określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 
2010 r. (druk nr 8/XLIII);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXIX/349/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie 
określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2010 r. 
Załącznik nr 1 zawiera wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2010 r.  
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, gdzie została 
wprowadzona pozycja – przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, a takŜe utworzono nowe zadanie  
pn. „Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane 
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”. 
 

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

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia przez Powiat 

Gryfiński poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Związek Celowy 
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 9/XLIII); 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe Związek Celowy Powiatów 
Województwa Zachodniopomorskiego, które Powiat jest członkiem, realizuje projekt pn. 
„Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa 
zachodniopomorskiego”, który w 85% jest finansowany ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Głównym działaniem projektu jest modernizacja ewidencji gruntów  
i budynków we wszystkich jednostkach ewidencyjnych, powiatów ziemskich województwa 
zachodniopomorskiego. Aby otrzymać dofinansowanie na realizację projektu, niezbędne jest 
zaciągnięcie kredytu bankowego. Warunkiem zawarcia przez Związek umowy z bankiem jest 
złoŜenie zabezpieczenia spłaty kredytu przez wszystkie 18 powiatów naleŜących do Związku. 
Cały projekt opiewa łącznie na kwotę 14 milionów złotych.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe Powiat Gryfiński udziela poręczenia 
spłaty kredytu zaciągniętego przez Związek, w wysokości proporcjonalnej do zakresu 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Gryfińskim, tj. do kwoty 985 200 zł.  
 

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

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  

na 2010 rok (druk nr 10/XLIII);  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek szczegółowo omówiła zmiany w planie dochodów  
i wydatków, zgodnie z załącznikami. 
 

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

 
 
Ad. Sprawy róŜne, informacje i wolne wnioski. 
 
- brak. 
 
Ad. Wizyta w nowej siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie przy ul. ŁuŜyckiej. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie Jolanta Majewska 
oprowadziły członków Komisji po nowej siedzibie jednostek. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
  
 Bogusław Kozioł 
 


