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PROTOKÓŁ nr XXXII/09 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 02 lipca 2009 r. 

 

XXXII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 02 lipca 2009 r. w sali obrad Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 o godz. 14.00. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski  

i stwierdził, Ŝe zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności radnych – zał. nr 1). Ponadto  

w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (zał. nr 2). 

 

I.  Sprawy regulaminowe: 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powitał Komendanta Powiatowego 

Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie Pana Jacka Rudzińskiego, Zarząd Powiatu, Radnych 

Rady Powiatu w Gryfinie, pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, mieszkańców 

Powiatu Gryfińskiego oraz przedstawicieli mediów. Na protokolantów powołał Magdalenę 

Romankiewicz i Agnieszkę Małyszko. Przewodniczący zapytał czy wszyscy zapoznali  

się z proponowanym porządkiem obrad i czy wnoszą do niego uwagi.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu złoŜył wniosek  

o uzupełnienie porządku obrad (w związku z wypracowaniem stanowiska przez Komisję 

Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 29.06.2009 r.) polegający na dodaniu  

w punkcie XV porządku obrad – „Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie - druk nr 12/XXXII”.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku o zmianę w porządku obrad. 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie (14 za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujących się;). Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

porządku obrad wraz ze zmianą (zał. nr 3). W wyniku głosowania porządek obrad został  

przyjęty jednogłośnie (14 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 
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Protokoły  nr XXX/09 z dnia 29.05.2009 r. i nr XXXI/09 z dnia 04.06.2009 r. zostały przyjęte 

jednogłośnie. 

 

II.  Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXXII);   

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe Zarząd Powiatu w okresie między 

sesyjnym obradował na 5 posiedzeniach. Sprawozdanie z prac Zarządu zostało Radnym 

przedłoŜone, równieŜ na posiedzeniach komisji odpowiadano na zadawane pytania. Dodał,  

Ŝe dodatkowo chciałby przedłoŜyć informacje związane z pracami Zarządu. Odnosząc  

się do spraw związanych z funkcjonowaniem Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 

poinformował, Ŝe zgłosił się inwestor strategiczny, którego Zarząd sprawdzał pod kątem 

wiarygodności. W pierwszym etapie Zarząd chciał, aby została udzielona przez inwestora 

poŜyczka na poczet przyszłych inwestycji. Niestety w dniu wczorajszym inwestor  

po wynegocjonowaniu umowy złoŜył oficjalną rezygnację i odstąpił od procesu. Na  chwilę 

obecną proces ten został przerwany. Zarząd jak tylko wypracuje kolejną koncepcję przedstawi 

informację, dot. tego czy za jakiś czas ewentualnie dla inwestycji będzie poszukiwany 

inwestor strategiczny, czy teŜ inwestycje, które powinny zostać wykonane do 2012 r.  

w związku z poprawą jakości usług i obowiązkiem osiągania standardów w budynkach 

naleŜących do Powiatu, będą realizowane w ramach własnego budŜetu.  Dodał, Ŝe Spółka  

w zakresie bieŜącej działalności daje sobie radę, nie przynosi strat, rachunki w miarę 

moŜliwości płacone są na bieŜąco. Problemem jest proces inwestycyjny i przyszłość 2012 r., 

bo jeŜeli Rząd nie zmieni ustawy dot. osiągania standardów, to mogą być w kolejnych latach 

kłopoty z kontraktowaniem usług. W tej chwili Spółka przygotowała i złoŜyła do Programu 

RPO wnioski na pozyskanie sprzętu, jaki będzie tego finał okaŜe się po rozstrzygnięciu 

konkursu. W województwie zachodniopomorskim w ramach Programu RPO środków 

finansowych przeznaczanych na Szpitale Powiatowe jest niewiele tj. 6 000 000,00 zł, z uwagi 

na to, Ŝe Zarząd Województwa większą  część środków w tym działaniu słuŜby zdrowia 

zabezpiecza i przeznacza w procedurze konkursowej na szpitale, dla których jest organem 

prowadzącym. Szpital w Gryfinie powinien pozyskiwać większą  bazę, poniewaŜ stanowi  

to główny problem natury technicznej przy osiąganiu standardów. Jest to związane z tym,  

Ŝe sala chirurgiczna musi mieć odpowiednią powierzchnię, a pomieszczenia powinny  

być  podzielone na salę brudną i czystą. Niestety tych wymogów bez inwestycji budowlanych 

w obecnej kubaturze budynku nie sposób osiągnąć.  Dodał, Ŝe są na to rozwiązania, czego 

przykładem jest jeden ze szpitali wojewódzkich, który w przeciągu roku czasu postawił 
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kontenerowe bloki. Rozwiązania są, ale potrzebne są środki finansowe na ich zrealizowanie. 

Główny cel, jaki w pierwszej fazie był zakładany został osiągnięty. Dzięki duŜemu wysiłkowi 

personelu i kadry zarządzającej Szpital Powiatowy na dzień dzisiejszy nie przynosi 

problemów, jakie były odczuwalne w latach poprzednich. Rok temu Zarząd Powiatu wystąpił 

za pośrednictwem Kancelarii Prawnej z roszczeniem do Skarbu Państwa o zwrot środków 

finansowych naleŜnych Powiatowi za 1998 r. Sprawa ma swój bieg w Sądzie w Szczecinie. 

Starosta wyjaśnił, Ŝe pojawiły się problemy związane z tym, Ŝe został powołany biegły, który 

Sądowi miał udzielić odpowiedzi  na to, jakie naleŜności na podstawie dokumentów 

źródłowych są naleŜne powiatowi, który przejął wszystkie długi. Chodzi o ustalenie 

naleŜności na datę luty 1998 r. i grudzień 1998 r. Problemem jest brak dokumentów 

źródłowych, poniewaŜ w 2006 r. została wydana przez Archiwum Państwowe w tym zakresie 

decyzja o zniszczeniu zarchiwizowanych akt. Dodał, Ŝe trwają próby dotarcia do innych 

źródeł potwierdzających stany na luty 1998 r. i grudzień 1998 r., chociaŜby na podstawie 

nakazów, czy wyroków sądowych. Sprawa się skomplikowała, poniewaŜ w pewnym 

momencie w Sądzie trzeba nie tylko podnieść swoje roszczenie ale równieŜ  

je udokumentować i z tym są trudności natury obiektywnej,  niezaleŜne od Zarządu.  

Odnosząc się do Planu B poinformował, Ŝe Powiat Gryfiński jest pierwszym powiatem, który 

w województwie zachodniopomorskim złoŜył wniosek o uwzględnienie go w programie – 

„Plan B”, jest to program przekształceń szpitali w spółki i pomocy Państwa. Powiat będzie 

składał dwa wnioski, poniewaŜ w ramach programu moŜna złoŜyć tyle wniosków  

ile zakładów opieki zdrowotnej było i które naleŜało zlikwidować. Pomoc ta w stosunku  

do tego, co Powiat przez lata przeznaczał w oddłuŜanie słuŜby zdrowia będzie „kroplą  

w morzu”, poniewaŜ w pierwszym zlikwidowanym na dzień 31.12.2008 r. zakładzie – 

SPZZOZ, naleŜnością jaką moŜe dochodzić jest kwota 800 000,00 zł i wynika ona  

z zawartego porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Podobna kwota będzie  

w przypadku likwidowanego drugiego zakładu tj. SPZOZ Szpital Powiatowy, na podstawie 

zawartego porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W sumie jest to kwota około 

1 400 000,00 zł, którą gdyby faktycznie Powiat pozyskał mógłby przeznaczyć na realizację 

inwestycji w słuŜbie zdrowia.  

Starosta odnosząc się do Programu Rozwoju Energii Atomowej w Polsce poinformował,  

Ŝe Wojewoda powołał w tym zakresie Grupę Roboczą, w której skład wchodzi. Dotychczas 

odbyły się 3 spotkania. Dodał, Ŝe naszą rolę jest ustalenie potencjalnych lokalizacji 

elektrowni i ich rekomendowanie, a w późniejszym czasie zgłoszenie ich do pełnomocnika 

rządu. Na dzień dzisiejszy moŜna powiedzieć, Ŝe jest zamknięta lista lokalizacji, które zostały 

zgłoszone na terenie Powiatu Gryfińskiego, Powiatu Goleniowskiego i Powiatu Stargardu 
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Szczecińskiego. W rezultacie jest 7 lokalizacji, które będą uszczegóławiane, a Komisja będzie 

rekomendowała te, które mają największą szanse wygrać z lokalizacjami zgłaszanymi  

w innych województwach. Na terenie Powiatu Gryfińskiego zostały wskazane 3 lokalizacje. 

Jedna lokalizacja dot. Gryfina - są to dwie działki gminne, które wskazał Burmistrz Miasta  

i Gminy Gryfino. Te działki są bezpośrednio powiązane z Zakładem Elektrowni Dolna Odra. 

Kolejna lokalizacja znajduje się w Gminie Widuchowa – obręb między Dębogórą a Ognicą.  

Z analiz na mapie wynika, Ŝe trzecia moŜliwa lokalizacja, aczkolwiek w stosunku do dwóch 

poprzednich gorsza, znajduje się w Gminie Chojna – obręb między Krzymowem  

a Krajnikiem Dolnym. Warunkiem wskazania tych lokalizacji była bliska odległość  

od zbiorników wodnych, poniewaŜ związane jest to z procesem chłodzenia, a naturalnym 

zbiornikiem chłodzącym jest rzeka Odra. Kolejnym warunkiem było połoŜenie - lokalizacja 

nie mogła być w linii zalewowej. Ponadto lokalizacje musiały znajdować się poza obszarem 

NATURY 2000 i poza rezerwatami przyrody. Trzeba było równieŜ znaleźć najbardziej 

odpowiedni obszar, a więc działki około 100 hektarów, a od terenów zamieszkałych 

lokalizacje musiały być oddalone w granicy 800 m. PowyŜsze lokalizacje spełniły te warunki, 

które będą teraz uszczegóławiane. Plusami jest przebieg linii energetycznej wysokiego 

napięcia co pozwala na wyprowadzanie mocy.  

Odnosząc się do realizacji uchwał związanych z inwestycjami poinformował, Ŝe została 

zakończona inwestycja w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, jest to m.in. 

dostosowanie budynków do norm akustycznych, ze względu na oddziaływanie Zakładu 

Elektrowni Dolna Odra. Ponadto w znacznej części został wykonany remont kapitalny 

placówki. Koszt inwestycji wyniósł ponad 2 500 000,00 zł i w duŜej części był realizowany  

z funduszy ZEDO S.A., który na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem jest 

obowiązany płacić za oddziaływanie na środowisko. Obecnie przy ul. 9 Maja trwa budowa 

parkingu. Starosta poinformował, Ŝe w dalszym ciągu trwają rozmowy z Bankiem PKO B.P. 

na temat udostępnienia pomieszczeń i sprzedaŜy ich Powiatowi. Ponadto dodał, Ŝe w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych od 1 lipca rozpoczął się remont drogi 

powiatowej – ul. Odrzańskiej w Mieszkowicach.  

Zarząd wybrał wykonawcę na opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe w Chojnie –  

ul. Jagiellońska, ul. Słowiańska oraz ul. śółkiewskiego, po to aby mieć przygotowany kolejne 

projekty do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, które ma nadzieje, Ŝe będą 

ogłoszone pomimo kryzysu finansowego we wrześniu. Zarząd równieŜ zatwierdził 

specyfikację na przeprowadzenie dalszej części remontu w budynku internatu ZSP Nr 2  

w Gryfinie, w tej w której mieści się obecnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

tzn. w tej drugiej części, która jest równieŜ przeznaczona pod dalsze funkcje Poradni 
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Psychologiczno-Pedagogicznej. Zarząd dwukrotnie spotkał się z partnerami niemieckimi przy 

udziale Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Pani Natalii 

Sikory w sprawie przygotowania projektu w ramach Programu INTERREG IV A  

na pozyskanie środków finansowych na kolejne etapy remontu Szkoły Specjalnej w Chojnie. 

RównieŜ odbyły się spotkania z Powiatem Uckermark, w wyniku których zostało 

zaplanowana sprawa dot.  finalizowania drogi na odc. Binowo-Szczecin, na który  

z partnerem niemieckim będzie składany wniosek w ramach Programu INTERREG IV A. 

Zarząd zaakceptował wniosek ZSP Nr 1 w Chojnie, który został złoŜony na podniesienie 

jakości kształcenia tj. wykonanie sal do nauki zawodu. Swojego czasu Rada Powiatu podjęła 

uchwałę intencyjną  dot. przekształcenia Zespołu Szkoły Specjalnej w celu utworzenia filii  

w Gryfinie. Do dnia dzisiejszego Powiat nie otrzymał postanowienia Ministra Edukacji 

Narodowej. Jak wynika z dokumentów Zachodniopomorski Kurator Oświaty przesłał 

zaŜalenie z duŜym opóźnieniem. Prawo zezwala na dokonanie zmian bez zgody Kuratora, 

jednak uwzględniając specyfikę szkoły w tym zakresie, nic się nie stanie, jak obecny stan 

będzie w dalszym stopniu utrzymany i dodał, Ŝe uchwała nie zostanie w tym roku 

realizowana.  

 

III.  Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej  

w Gryfinie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w Gryfinie za 2008 r. 

 

Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfnie Jacek Rudziński omówił 

sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie za 

2008 r., stanowiące zał. nr  4 do niniejszego protokołu jednocześnie przedstawiając 

prezentacje multimedialną z działalności Komendy, stanowiącą zał. nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę, która trwała od godz. 15. 00 do godz. 15.05.  

Po przerwie w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych. 

 

IV.  Wnioski i interpelacje radnych.  
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Wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Rafała Muchy Nr 00450-11/09 z dnia 02 lipca 

2009 r. 

Prośba o umieszczenie oświadczeń majątkowych Radnych za 2008 r. na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 

Odpowiedź na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Rafała Muchy Nr 00450-11/09  

z dnia 02 lipca 2009 r. 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe oświadczenia majątkowe zostały 

przekazane pracownikowi Referatu Informatyki. Niestety informatyk, który wprowadza 

oświadczenia majątkowe przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim. Po jego powrocie 

oświadczenia majątkowe zostaną umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 

2009 rok (druk nr 2/XXXII).   

 

Przewodniczący poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6 do niniejszego protokołu)  

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXII/299/2009 została podjęta 

jednogłośnie (16 za; 0 przeciw;1 wstrzymujący się). 

 

VI.  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).   

 

Na posiedzenie powrócił Radny Andrzej SzeląŜek  

i w związku z tym w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji i zarządził 

głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXII/300/2009 została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 
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VII.  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).   

 

Przewodniczący odczytał projektu uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXII/301/2009 została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 

 

VIII.  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).   

 

Wiceprzewodniczący Rady Rafał Mucha zapytał, czy i kiedy sprawozdanie będzie poddane 

badaniu przez biegłego rewidenta. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe takiego wymogu  

nie ma. Została przyjęta zasada, Ŝe sprawozdanie poddawane jest badaniu przez biegłego 

rewidenta przy likwidacji, a to jest w rezultacie jej zamknięcie. Dodał, Ŝe w kolejnym roku 

budŜetowym zostanie zlecone badanie rewidentowi, poniewaŜ w tej chwili księgi  

są pozamykane, jest to zdeponowane. Ponadto nie zostały przewidziane na to teraz środki 

finansowe.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXII/302/2009 została podjęta 

większością głosów (16 za; 0 przeciw; 1 wstrzymujący się). 

 

IX.  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).   

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXII/303/2009 została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 
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X. 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).  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXII/304/2009 została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 

 

XI.   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 róŜny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego (druk nr 8/XXXII).  

 

Radny Jan Gładkow odnosząc się do sposobu wynagradzania nauczycieli powiedział,  

Ŝe nauczyciel pracujący w wrześniu, czy w październiku prawie na 2 etaty, pracuje na konto 

czerwca. W między czasie np. w grudniu moŜe umrzeć i w ten sposób okazuje  

się, Ŝe pracował za darmo. Dodał, Ŝe nie rozsądne jest takie finansowanie, jak równieŜ 

nierozsądnym jest płacenie z góry. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXII/305/2009 została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 

 

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

i rozmiaru obniŜek 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 Gryfi ński (druk nr 

9/XXXII).  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXII/306/2009 została podjęta 

większością głosów (16 za; 0 przeciw; 1 wstrzymujący się). 
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XIII.  Projekt 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 róŜnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfi ński (druk  

nr 10/XXXII).  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXII/307/2009 została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 

 

XIV.  Projekt 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 Gryfi ński (druk  

nr 11/XXXII).  

  

Wiceprzewodniczący Rady Rafał Mucha powiedział, Ŝe do niniejszego projektu uchwały 

ma jedną uwagę, którą równieŜ zgłaszał na komisji. OtóŜ niektóre z przedziałów dodatku 

funkcyjnego są zbyt szerokie, co nie oznacza, Ŝe kwoty są zbyt wysokie.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXII/308/2009 została podjęta 

większością głosów (16 za; 0 przeciw; 1 wstrzymujący się). 

 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Chojnie (druk nr 12/XXXII).  

 

Wiceprzewodniczący Rady Rafał Mucha zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego, 

członków Komisji Spraw Społecznych o przedstawienie w powyŜszej sprawie trochę więcej 

informacji. 
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Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł powiedział, Ŝe na ostatnim 

posiedzeniu komisja przygotowała uzasadnienie do niniejszego projektu uchwały, które 

następnie odczytał. 

  „W dniu 14 kwietnia 2009 roku wpłynęła skarga Pani Agnieszki Kozłowskiej  

i Pani Kamili Roczek  zamieszkałych w Chojnie, na działalność p.o. Dyrektora 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie Pani RóŜy Kozieł. 

W celu zbadania zasadności skargi Rada Powiatu w Gryfinie przekazała do zbadania 

sprawę dla Komisji Spraw Społecznych Rady,  która w dniu 04 maja 2009 roku 

przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i wysłuchała wyjaśnień Dyrektora 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. Jednocześnie Wydział 

Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

przeprowadził kontrolę w zakresie wynikającym ze skargi. Następnie Komisja zapoznała się  

z zaleceniami pokontrolnymi z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 27 kwietnia 2009 r. 

przez Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie, której przedmiotem było zbadanie zasadności zarzutów zawartych w skardze,  

a w szczególności: 

1. Nieprawidłowości dotyczących leczenia i udzielonego wsparcia wychowance, 

2. Zapewnienia potrzeb religijnych 4 wychowankom, 

3. Zatrudnienie do opieki nad dziećmi osób nieposiadających odpowiedniego przygotowania, 

4. Niesprawiedliwego traktowania wychowanków przez dyrektora jednostki, 

5. Brak zabezpieczenia materiałów do prowadzenia zajęć. 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, opierając się takŜe  

na wynikach kontroli przeprowadzonej przez  Wydział Polityki Społecznej ZUW, Komisja 

Spraw Społecznych uznała, Ŝe zarzuty kierowane pod adresem obecnego p.o. Dyrektora 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie są nieuzasadnione  

w Ŝadnym z wyŜej wymienionych punktów. Odnosząc do punktu 3 stwierdzono, Ŝe od czasu 

pełnienia obowiązków Dyrektora tj. od 07 stycznia 2009 r. Pani RóŜa Kozieł nie zatrudniała 

osób bez kwalifikacji, a umowy o pracę z pracownikami bez wymaganych kwalifikacji 

zawarła poprzednia Dyrektor placówki. Obecna Dyrektor porządkuje natomiast sprawy 

kadrowe placówki. W zakresie punktu 1 stwierdzono, Ŝe wychowanka uczęszczała na terapię 

psychologiczną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz w Chojnie,  

a takŜe uzyskała odpowiednią pomoc medyczną. Komisja uznała, Ŝe w tym zakresie pomoc 

dla wychowanki była udzielana na miarę moŜliwości placówki. W pozostałych punktach 

podniesione zarzuty zdaniem komisji nie miały miejsca. 
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Jednocześnie uznaje się za konieczne zalecić dla Pani RóŜy Kozieł  

p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie 

zintensyfikowanie działań polegających na zatrudnieniu psychologa w placówce  

lub pozyskanie psychologa do stałej współpracy z wychowankami Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, jak równieŜ zatrudnienie kadry spośród osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

        Mając na uwadze powyŜsze Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu w Gryfinie 

uznała  skargę za niezasadną”.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXII/309/2009 została podjęta 

większością głosów (16 za; 0 przeciw; 1 wstrzymujący się). 

 

XVI.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

- brak; 

 

XVII.  Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 

 

Wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Rafała Muchy Nr 00450-12/09 z dnia 02 lipca 

2009 r. 

Prośba o uaktualnienie Statutu Powiatu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. 

 

Radna Gabriela Kotowicz korzystając z obecności Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie Pani Marianny Kołodziejskiej-Nowickiej podziękowała i wyraziła opinie 

w swoim imieniu, jak równieŜ w imieniu osób niepełnosprawnych za zorganizowanie pracy 

Komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Dodała, Ŝe towarzyszyła osobie 

niepełnosprawnej w celu udzielenia jej pomocy, by ta nie musiała poruszać się po korytarzach 

w związku w tym, Ŝe ma dysfunkcje narządów ruchu. Poinformowała, Ŝe ku jej miłemu 

zaskoczeniu i pozostałych osób niepełnosprawnych w drzwiach budynku stał Pan, który  

od samego początku słuŜył pomocą, wskazywał do którego gabinetu naleŜy się udać, a nawet 

instruował dalej osoby, jeŜeli te nie do końca zrozumiały przekaz od lekarza orzecznika. 

Kontynuując wskazała konieczność zorganizowania miejsc postojowych przy PCPR  
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w Gryfinie dla osób niepełnosprawnych w związku z tym, Ŝe jest to teren jednostki 

organizacyjnej powiatu.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe parking przy siedzibie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie jest zorganizowany, jedynie moŜe oznaczenie jest zbyt 

słabe. Parking znajduje się na tyłach budynku, za stołówką. Teren został wydzielony, w tej 

części wygaszono Zarząd w szkole. Specjalnie zostało wykonane ogrodzenie tak, aby nie było 

moŜliwości wjazdu samochodem na teren szkoły, jest tam furtka i do budynku dochodzi  

się od drugiej strony. Dodał, Ŝe naleŜy równieŜ docelowo zrealizować etap projektu  

dot. wykonania kilku miejsc parkingowych przed budynkiem. WiąŜe się to z dosyć duŜymi 

nakładami finansowymi, poniewaŜ przed budynkiem znajduje się skarpa. Na dzień dzisiejszy 

parking jest obszerny, a oznaczenie zostanie poprawione. 

 

Prezes Oddziału ZNP w Gryfinie Lilia Kuźniewska powiedziała, Ŝe w porządku obrad 

dzisiejszej sesji znalazły się sprawy dot. nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych. Mimo próśb ze strony związku o poprawienie sytuacji finansowej 

pracowników administracji i obsługi temat ten nie został dotychczas podjęty. W dniu 

dzisiejszym upłynął termin uzgadniana regulaminów wynagradzania pracowników nie 

będących nauczycielami z dyrektorami szkół i placówek. Na cztery placówki objęte 

działaniami związku trzy zostały uzgodnione a jeden nie. Co z tym dalej będzie – Pani Prezes 

czeka na rozwój wydarzeń? Dyrektorzy róŜnie określali maksymalny poziom wynagrodzenia 

zasadniczego, jedni przyznali mniej drudzy trochę więcej. Jedni i drudzy nie wypłacą 

pieniędzy, jeśli nie będą mieli środków w budŜecie. Pracownicy administracji i obsługi  

w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat dawno nie dostali podwyŜek. 

Ich pensje są na Ŝenująco niskim poziomie. Pani Lila Kuźniewska zwróciła się do Pana 

Starosty i Radnych Powiatu Gryfińskiego o rozwaŜenie moŜliwości zwiększenia środków  

w budŜecie placówek z przeznaczeniem na podwyŜki dla tej, tak słabo zarabiającej grupy 

pracowników. Pani Prezes przed sezonem urlopowym Ŝyczyła pogody, spokoju i miłych 

wraŜeń. Korzystając z moŜliwości jaki niesie za sobą sezon wakacyjny prosiła pomyśleć  

o tych, którzy tzw. wczasy pod gruszą przeznaczą na chleb, a nie na wypoczynek w kraju  

lub za granicą. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poinformował, Ŝe Radni Rady Powiatu 

w Gryfinie przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji  
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w kaŜdy poniedziałek od 15.30 do 16.30 na terenie Powiatu Gryfińskiego a w lipcu dyŜury 

pełnią: 

 

 

 

Następnie Przewodniczący podziękował wszystkim za merytoryczne podejście do sesji,  

Ŝycząc wszystkim udanych wakacji . 

 

XVIII.  Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 15.55 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman 

Michalski wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XXXII sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Romankiewicz 

 

  Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski 

IMI Ę I NAZWISKO DATA PEŁNIENIA 
DYśURU 

MIEJSCE PEŁNIENIA 
DYśURU 

Roman Michalski 06.07.2009 r. 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie, 

ul. Sprzymierzonych 4 

Gabriela Kotowicz 

pełni dyŜur w kaŜdy 
pierwszy poniedziałek 

miesiąca  
w godz. od 16.00 do 17.00 

06.07.2009 r. 
Urząd Miasta i Gminy w Cedyni, 

ul. Plac Wolności 1 

Maciej Racinowski 13.07.2009 r. 
Starostwo Powiatowe  

w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4 

Aleksander Szoka 20.07.2009 r. 
Posterunek Energetyczny  

w Cedyni, ul. B. Chrobrego  34 

Jan Gładkow 27.07.2009 r. 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie, 

ul. Sprzymierzonych 4 


