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PROTOKÓŁ NR 41/14 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 18 marca 2014 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 17.50 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, zastępca głównego księgowego Janina 
Niwa, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek, Podinspektor 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Piotr Ignaciuk, 
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-
Bień, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący 
Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Sławomir 
Terebecki. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał  
na XXXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.2 Porządek obrad 41 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 

Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
 
Ad.3  Przyjęcie protokołów z 39 i 40 posiedzenia komisji. 
 

Komisja przyjęła większością głosów protokół z 39. posiedzenia w dniu 28 stycznia 2014 r. 
 
       Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 40. posiedzenia w dniu 27 lutego 2014 r. 
 

O godzinie 15:03 na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 

O godzinie 15:05 na posiedzenie przyszedł radny Roman Rataj (4+1=5). 
 
Ad.4  Omówienie strategii dotyczącej walki z bezrobociem i aktywizacją zawodową 

realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie i w Chojnie w 2014 r. 
 

Na posiedzenie przyszła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
Bogusława Florek. 

 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że komisja zwróciła się do pani 
dyrektor o przedstawienie informacji w jaki sposób Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie  
i w Chojnie będzie aktywizował bezrobotnych. W związku ze zmianą przepisów, które mają 
miejsce, bądź będą miały miejsce w tym roku, zapytał jaka strategia będzie podejmowana 
przez jednostkę co do osób zarejestrowanych w urzędzie oraz czy będzie ona podobna do tej, 
która miała miejsce w zeszłym roku.  
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  
że działania i strategia Powiatowego Urzędu Pracy są częściowo podyktowane wejściem 
nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, sejm podpisał  
ją w dniu wczorajszym. Przeszła ona do senatu i w chwili obecnej prezydent musi  
ją podpisać. Nie wszystkie informacje zostały podane i nie ma jeszcze przepisów 
wykonawczych.  Są natomiast projekty, które urząd przyjął na ten rok (przewidując strategię 
na 2014 rok), korzystano z nich częściowo, bowiem nie są one jeszcze przypisane 
wykonawcom i mogą być realizowane przez jednostkę. Należy zwrócić uwagę na to co 
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obecnie wchodzi do  urzędów pracy tj. indywidualne podejście do bezrobotnych. Pojawi  
się doradca klienta, który będzie „prowadził” bezrobotnego, w zależności od profilu  
do jakiego zostanie zakwalifikowany. Można wyróżnić trzy profile: pierwszy dotyczy 
bezrobotnego, który ma już wskazaną drogę i chętnie podejmie pracę, drugi dotyczy osób, 
które nie do końca mają sprecyzowane plany zawodowe i będzie trzeba im pomóc poprzez 
staże i szkolenia. Ostatni profil zrzesza osoby, które są bardzo oddalone od rynku pracy, są to 
osoby, które przeszło 12 miesięcy pozostają bez pracy i są zarejestrowane w urzędzie. Mają 
one problemy, aby odnaleźć się na rynku pracy, w tym przypadku inne zadania będą 
realizowane, tj. pomoc opieki społecznej, ochotniczych hufców pracy oraz pomoc ze strony 
doradców zawodowych (są to programy aktywizujące i integrujące). Usługi te mogą być 
zlecone agencjom zatrudnienia, jednakże biorąc pod uwagę fakt, że nie ma jeszcze przepisów 
wykonawczych to jednostka nie można podejmować jeszcze wiążących decyzji w tym 
zakresie. Może być tak, że sejm wykreśli pewne elementy, które były w projekcie i które  
de facto nie są jeszcze zawarte na stronie. Przed takimi właśnie dylematami stoją urzędy 
pracy. Jednostka od wielu lat współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
oraz Ochotniczym Hufcem Pracy, w tym roku urząd pracy przewiduje podpisanie porozumień 
z tymi jednostkami, aby ta współpraca była skuteczniejsza. Powiatowy Urząd Pracy nadal 
będzie organizował targi przedsiębiorczości, jeżeli będzie to możliwe to jednostka będzie 
pozyskiwała środki w ramach konkursów z Ministerstwa czy Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
Kontynuowana jest współpraca polsko-niemiecka, gdzie organizowane są spotkania dla osób, 
które chcą podjąć pracę na terenie Niemiec. Prowadzona jest również współpraca  
z instytucjami zewnętrznymi tj. szkołami, uczelniami, czy jednostkami zajmującymi  
się szkoleniami.  
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki podziękował za przygotowany materiał. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek omówiła Strategię 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie na rok 2014, która stanowi zał. nr 3.  
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że strategia działań na 2014 rok 
nie różni się zbytnio od strategii, które były w latach poprzednich. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek powiedziała,  
że jednostka działa zgodnie z ustawą i na podstawie przepisów, które obowiązują.  
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że jest zainteresowany tym,  
jak to miałoby wyglądać w momencie przydzielenia indywidualnego doradcy dla osoby 
bezrobotnej. Zapytał, czy urząd pracy jest do tego przygotowany, czy tych doradców jest 
odpowiednio dużo, aby „zaspokoić” potrzeby bezrobotnych oraz czy będą oni mieli 
różnicowane wynagrodzenia w zależności od osiąganych efektów. Zapytał również, czy taki 
projekt będzie przygotowywany. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  
że pierwsze spotkania w tej sprawie miały już miejsce i brała w nich czynny udział.  
W Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie wypracowywany był kwestionariusz  
dla osób bezrobotnych, który miał wskazywać w jaki sposób te osoby badać. Został  
on zaakceptowany przez Ministerstwo i pracownicy urzędów pracy będą szkoleni  w tym 
zakresie. Kwestionariusz składa się z 24 pytań, pierwsze 10 pytań będzie dotyczyło tego jak 
dana osoba jest oddalona od rynku pracy tj. wiek, gdzie mieszka, jakie ma możliwości 
dojazdu, czy faktycznie chce podjąć pracę, czy ma małe dzieci na utrzymaniu itp. Później 
wchodzą już doradcy zawodowi, którzy mają doświadczenie, dalsze pytania dotyczą już 
samej pracy.  
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Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zapytał, ile osób bezrobotnych (w tym 
projekcie) ma pod sobą taki doradca zawodowy. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  
że mówi się o 500-600 osobach, grupy te jednak będą ruchome. Wiąże się to z tym, że osoby 
te będą przechodziły z jednej grupy (gdzie będzie moment na podjęcie pracy) do następnej.  
W chwili obecnej nie można tego określić, osoba będzie musiała się zdeklarować (w taki,  
a nie inny sposób), działania będą zmierzały do tego, aby zakwalifikować ją do 
„odpowiedniego katalogu”. Na dzień dzisiejszy nie ma dobrego rozwiązania w tym 
przypadku, rok 2014 będzie rokiem, gdzie jednostka będzie zbierała doświadczenie i będzie 
starała się wypracować, dopracować bądź zmienić te elementy, które zostały w nim zawarte.  
     
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytanie, czy zdaniem pani 
dyrektor w tym roku te przepisy wejdą w życie. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  
że tak, nastąpi to prawdopodobnie z dniem 01 maja br.  
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zapytał, na jakiej podstawie i dla jakich grup 
bezrobotnych będą dobierani doradcy zawodowi. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  
że te osoby nie są jeszcze rozdzielone, będą one dobierane dopiero w momencie, gdy osoby 
bezrobotne wypełnią kwestionariusz. Wówczas będzie możliwość zaklasyfikowania ich do 
odpowiednich grup i będzie można te grupy utworzyć. 
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że skoro te przepisy mają 
obowiązywać od maja, to powinny być już dopracowane w drobnych szczegółach. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek powiedziała,  
że nie są one upublicznione, jest informacja, że to co zostało złożone w sejmie, zostało 
jeszcze mocno okrojone.   

 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zapytał, czy będzie się to wiązało  
z innym finansowaniem, albo z innymi funduszami, które będą w inny sposób docierały  
do powiatu i będą przeznaczane na ten cel, czy też może korzysta się ze środków, które 
zawarte są na ten cel w budżecie powiatu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że źródło finansowania nie ulega 
zmianie, środki pochodzą z Funduszu Pracy, budżetu powiatu oraz spoza budżetu  
tj. w drodze konkursów.  Wielkość środków nie ulegnie zmianie, ilość osób zatrudnionych  
w urzędzie pracy również. Ustawa ta ma na celu uporządkowanie pewnych kwestii, tyczy się 
to bezpośrednio podziału na grupy osób bezrobotnych. Podział ten tyczy się osób, które 
korzystają tylko z ZUS-u i nie chcą podjąć pracy. Już na tym etapie statystyka ulegnie 
zmianie na korzyść wskaźnika bezrobocia. W jednym etapie powróci się do tego co było 
kiedyś, ubezpieczenia nadal będą funkcjonowały, ale sposób liczenia będzie już nieco inny. 
Wyróżnić będzie można: bezrobotnego, który faktycznie potrzebuje pomocy, bezrobotnego, 
który sam będzie w stanie znaleźć sobie pracę, bezrobotnego, który chce tylko skorzystać  
z ubezpieczenia zdrowotnego oraz bezrobotnego, którego można nazwać „trudnym” 
(przekazywany ma być prywatnemu pośrednikowi, którzy za efekt swojej pracy mają 
otrzymywać środki finansowe). Czy to zadziała i przyniesie pozytywny skutek trudno 
stwierdzić, nie zawsze to zależy od „aparatu”, który chce pomagać.  
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek powiedziała,  
że analizując sytuację na rynku pracy to w najgorszym położeniu są osoby młode. 
Ustawodawca poszedł w tym kierunku, że programy, które są tworzone specjalnie dla nich  
i „okres ochronny” został dla nich  przedłużony (z „do 25 roku życia” do 30 roku życia). 
Pracodawcy częściowo mogą sobie refundować zatrudnienie młodej osoby z Funduszu Pracy, 
przywileje te zostały wprowadzone, aby zachęcić przedsiębiorców do zatrudniania młodych 
niedoświadczonych osób. Refundacja dla przedsiębiorców może trwać do 12 miesięcy,  
ale pracodawca będzie musiał zatrudnić taką osobę przynajmniej na 6 miesięcy (jeżeli 
refundacja będzie trwała 24 miesiące, to automatycznie zatrudnienie 18 miesięcy).  
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zapytał, czy osoby zatrudnione na okres  
6 miesięcy przez pracodawców (którzy uzyskują z tego tytułu dofinansowanie z urzędu pracy) 
są zatrudniani przez kolejny okres. Jest to obowiązek pracodawców, jednak czy jest  
to przestrzegane, a jeżeli nie to jakie są tego konsekwencje? 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek powiedziała,  
że przepisy w tym zakresie mają dopiero wejść w życie, obowiązujące regulacje mówią  
o tym, że to zatrudnienie ma być zapewnione na kolejne 3 miesiące. Jeżeli pracodawca  
nie zatrudni tej osoby, to nie może korzystać z innych form, które oferuje urząd pracy.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że miały miejsce konsultacje  
z prawnikami i zasięgnięto opinii prawnej w tym zakresie, pani dyrektor została poproszona  
o odstąpienie od tych praktyk. Nie można wiązać pracodawcy  z obowiązkiem zatrudnienia 
osoby na kolejny okres, bowiem nie  może on ponosić konsekwencji za to, że się zobowiązał 
do przedłużenia zatrudnienia, a nie dotrzymał tego postanowienia.  Nie ma podstawy prawnej, 
która by o tym mówiła, a co za tym idzie nie można tego wymagać oraz nie można wyciągać 
sankcji z tego tytułu. Może to funkcjonować na takich zasadach, że przy braku środków  
w urzędzie pracy (musi być przejrzystość przy ich przyznawaniu) i deklaracji, że osoba 
zostanie później zatrudniona, to wniosek taki powinien być rozpatrywany w pierwszej 
kolejności. W tym przypadku ważna jest efektywność, zrozumiałe jest postępowanie urzędu 
pracy, bowiem każda osoba odbywająca staż chciałaby być zatrudniona na dłuższy okres. 
Okres obserwacji czyli okres rozliczeniowy trwa 3 miesiące, niestety zaczęły wpływać uwagi 
od pracodawców w tym zakresie.  

 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że do niego zgłaszają się osoby, 
które czują się pokrzywdzone tym, że zatrudnienie nie jest im przedłużane. Często takie 
sytuacje mają miejsce w urzędach oraz ich jednostkach organizacyjnych. Osoby te czują  
się oszukane i zawiedzione, coś im obiecano, a nie dotrzymano słowa.  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że niestety teraz jest tak, że jak  
w umowie jest zapis regulujący to zatrudnienie, a potem jest próba np. wyegzekwowania tego 
od urzędu, to  pracodawca wygra każdą sprawę w sądzie. W kodeksie cywilnym widnieją 
zapisy mówiące o tym, że przepisy w nim zawarte są niezgodne z prawem i są z mocy prawa 
nieważne. Problem polega na tym, że urzędnik nie ma podstawy prawnej, aby żądać takiego 
postępowania. Jest to dobrowolne zobowiązanie się do przedłużenia zatrudnienia tej osobie, 
urzędy pracy nie dysponują instrumentami, które by egzekwowały to od pracodawców.  
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek powiedziała, że nie 
do końca może się z tym zgodzić, ponieważ urząd pracy dostaje środki publiczne i musi nimi 
racjonalnie zarządzać. Jeżeli jest to robione racjonalnie, zgodnie z uchwałą budżetową  
i kodeksem cywilnym tj. za pomocą umowy cywilno-prawnej, a zawarcie tych kryteriów 
przyjmuje i zatwierdza Powiatowa Społeczna Rada (organ opinio-doradczy Starosty) to jest 
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zgodne z obowiązującymi procedurami. Dostęp do środków publicznych daje wszystkim 
jednakowy, do każdego zadania ustalone są konkretne kryteria. Konsekwencje związane  
z niezatrudnieniem osoby na kolejne 3 miesiące będą wiązały się z tym, że taki pracodawca 
nie będzie mógł w przyszłym roku korzystać ze środków publicznych przez okres 12 
miesięcy. 
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że jest ciekawy jak to będzie 
wyglądało, jest to dość świeża sprawa, dobrze się stało, że możliwa była dyskusja w tym 
temacie. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek powiedziała,  
że projekt ustawy o którym jest mowa zakłada zatrudnienie, tak więc młode osoby będące na 
stażu mogą być spokojne o to, że pracodawca będzie musiał przedłużyć im umowę.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że racjonalność i efektywność musi być 
też osiągana, ale metodami, które nie dają się zaskarżyć.  
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że w pierwszej kolejności mogą być zawarte umowy  
z tymi pracodawcami, którzy nie złamali tych kryteriów, które ustaliła Powiatowa Społeczna 
Rada. Jeżeli pozostaną środki i będą możliwości to wtedy w drugiej kolejności będzie można 
zawrzeć umowy z tym pracodawcą, który naruszył te zasady.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zgadza się z opinią radnego,  
nie może to być restrykcja, natomiast może być to zasada przy przyznawaniu tych środków.  
 
Radny Roman Rataj powiedział, że ma nieco odmienne zdanie na ten temat, póki rząd  
nie wyda przepisu zakazującego pracy emerytom to jest to walka z wiatrakami. 
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki podsumowując to co zostało powiedziane  
i fakt wejścia w życie z dniem 01 maja br. nowych przepisów powiedział, że należałoby  
się ponownie spotkać i przeanalizować to ponownie biorąc pod uwagę te zmiany. W chwili 
obecnej urzędy pracy pracują na starych zasadach. Radnego i mieszkańców powiatu 
interesuje jak to będzie funkcjonowało gdy w życie wejdzie nowa, zmieniona ustawa. Istotne 
jest w tym momencie to, jak to poszukiwanie pracy dla bezrobotnych będzie wyglądało  
w praktyce. Wiele osób liczy, że zmiany, które mają się pojawić spowodują, że formy  
i metody znalezienia pracy (stosowane przez urzędy pracy) przyniosą efekty.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że diametralnych zmian raczej  nie ma 
się co spodziewać, oczekiwania ludzi są ogromne co do tego, jednak należy na to spojrzeć 
racjonalnie. W praktyce jest tak, że efektywność w urzędzie pracy jest przede wszystkim  
dla tej grupy, która podejmuje to wyzwanie i stara się o pożyczkę na własną działalność. 
Urząd pracy co roku analizuje, które instrumenty rynku pracy są mniej lub bardziej efektywne 
i w zależności od tego jakie środki posiada to tak są one rozdzielane np. na szkolenia 
indywidualne bądź grupowe. Zmiany i pewnego rodzaju dylematy związane są z tym,  
czy więcej środków przeznaczyć na staże, czy też na działalność gospodarczą.   
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek powiedziała,  
że staże są bardziej efektywne (pomimo, że są krótkotrwałe i trochę wymuszone przez urząd 
pracy) ponieważ efekt jest natychmiastowy. Bardzo dużo osób chętnych zgłasza się do urzędu 
pracy, dużą liczbę stanowią również przedsiębiorcy, którzy chcą utworzyć miejsce pracy 
(kwota do wykorzystania 21 000,00 zł). Przedsiębiorstwa te  mają stabilną sytuację na rynku, 
rozwijają się i pozyskują nowe kontrakty, a co za tym idzie mają pewność, że utrzymają 
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miejsce pracy. Na dzień dzisiejszy muszą to miejsce pracy utrzymać przez dwa lata, projekt 
natomiast zakłada, że ma to być już tylko rok. Jest to na pewno korzystne dla pracodawców, 
wielu z nich otrzyma ulgi w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, mówi się również, 
że jeżeli uzyskają bony zatrudnieniowe i bony stażowe to taka osoba na pewno zostanie 
zatrudniona i firma na tym skorzysta. Oprócz tych bonów będzie również przewidziana 
nagroda za zapewnienie zatrudnienia, jej wysokość nie będzie duża (ok. 1500 zł) jednak 
będzie to pewnego rodzaju gratyfikacja dla nich. Obecnie realizowany jest projekt, w którym 
pracodawca zatrudnia bezrobotnego i po ustaniu zatrudnienia zapewni mu zatrudnienie, za co 
zostanie nagrodzony. Tego rodzaju zachęty powinny w jakimś stopniu motywować 
pracodawców i przyczyniać się do tego, że będą się bardziej angażować w działania które 
oferuje urząd pracy.       
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zapytał, kto będzie opłacał składkę 
zdrowotną dla ostatniej grupy bezrobotnych o której była mowa. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek powiedziała,  
że składki te będzie opłacał nadal urząd pracy.  
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że w takim razie osoby, które  
nie będą chciały podjąć pracy, będą miały i tak opłacane te składki.  Zapytał, czy w związku  
z takim podejściem nie będzie żadnych konsekwencji dla tych osób. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  
że te osoby będą na pewno przechodziły do innych grup, nie będzie na pewno tak, że będą  
na stałe w jednej i tej samej grupie. Urząd pracy będzie na pewno proponował oferty pracy, 
nie jest tak, że taka osoba będzie ciągle bierna i nie będzie chciała podjąć zatrudnienia.  
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że w pierwszej kolejności 
zapewne urząd pracy będzie proponował pracę osobom, które będą chciały podjąć 
zatrudnienie. Osoby powyżej 50 roku życia zapewne nie będą tym zbyt zainteresowane  
ze względu na to, że posiadają już inne źródło utrzymania. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek powiedziała,  
że nie może się zgodzić z tym stwierdzeniem. Osoby powyżej 50 roku życia są bardzo chętne 
do pracy, mają uregulowane sprawy tj. odchowane dzieci, doświadczenie zawodowe i są 
sprawni do pracy, jednak pracodawca nie wyraża zgody na zatrudnienie.   
 

Posiedzenie opuściła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
Bogusława Florek. 

 
Ad.5 Omówienie zagadnień związanych z zabezpieczeniem świadczeń medycznych  

na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. 
 

Na posiedzenie przyszedł Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Piotr Ignaciuk. 

 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że materiały, które zostały 
przedłożone członkom komisji zostały przygotowane z należytą starannością (stanowią  
zał. nr 4 i zał. nr 5). Podziękował za ich przygotowanie i zaproponował, aby po ich 
przeanalizowaniu i w razie jakiś pytań, spotkać się ponownie i rozwiać wszelkie wątpliwości, 
które by się pojawiły. Materiał ten na pewno posłuży do tego, aby zweryfikować pracę 
poszczególnych przychodni na terenie powiatu oraz samego szpitala. Przedłożony materiał 
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pozwoli również ocenić (na przełomie lat) czy wszystko zostało zrealizowane, czy też nie. 
Oceniając to co miało miejsce i chwile obecną to wszystko zmierza ku lepszemu, 
zabezpieczenie świadczeń medycznych na terenie powiatu gryfińskiego stoi na wysokim 
poziomie. Przybywa specjalistów, przybywa punktów opieki zdrowotnej, miejsc w których 
można uzyskać pomoc lekarską oraz apteki wydłużyły czas pracy. W związku z tym,  
że informacje dotyczące zabezpieczeniem świadczeń medycznych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego w 2014 r. zostały spisane i przekazane członkom komisji będzie można  
je egzekwować.  
 
Wniosek nr BRZ.0012.2.41.2014.ER Komisji Ochrony Cywilnej (…): 
- zwróciła się z prośbą o wystosowanie zapytania do Narodowego Funduszu Zdrowia  
o możliwość zabezpieczenia medycznych usług specjalistycznych w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych przez lekarza endokrynologa na terenie powiatu gryfińskiego  
oraz lekarza pediatry (w ramach POZ) w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, 
Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Chojnie. 

 
Wniosek nr BRZ.0012.2.41.2014.ER radnego Piotra Bugajskiego: 
- prośba o uwzględnienie w harmonogramie pracy aptek nowo powstałej apteki „Millenium” 
w Trzcińsku Zdroju.  
 
Radny Piotr Bugajski zapytał, o organizację białych sobót w miejscowości Trzcińsko-Zdrój. 
W zeszłym roku taka akcja została przeprowadzona, zapytał czy w tym roku również można 
liczyć, że się odbędzie. 
  
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wszelkie szczegóły są ustalane.  
 
Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Piotr Ignaciuk powiedział, że pięć pozostałych gmin będzie obsługiwanych w tym roku  
na przełomie kwietnia-czerwca. Umowa zostanie podpisana ze szpitalem, obecnie trwaj 
trwają negocjacje co do organizacji samej akcji, zwiększono świadczenie usług o jednego 
specjalistę. 
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zapytał, co to będzie za specjalista. 
 
Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Piotr Ignaciuk odpowiedział, że trwają rozmowy z lekarzami POZ w poszczególnych 
miejscowościach. Na podstawie ich opinii dobierani będą specjaliści i uzależnione to będzie 
od potrzeb pacjentów. 
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem, jacy lekarze i o 
jakich specjalnościach będą uczestniczyć w tej akcji. 
 
Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Piotr Ignaciuk odpowiedział, że będą to: ginekolog, urolog, laryngolog, będzie  
to uzależnione od  potrzeb pacjentów. 
 

Posiedzenie opuścił Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Piotr Ignaciuk. 

 
 
 



8 
 

Ad.6 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie.  

 
I.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Spółdzielni 

Socjalnej „Promyk” w Goszkowie (druk nr 12/XXXIII);  
 

Na posiedzenie przyszła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zapytał, kto był inicjatorem powołania 
tej spółdzielni.   
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że inicjatorem był powiat gryfiński i Stowarzyszenie „Promyk”. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że utworzenie tej spółdzielni wynika 
stąd, że na terenie powiatu działają dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ). Do tej pory  
nie było ogniwa łączącego, nie było też propozycji, którą możnaby było złożyć osobom 
niepełnosprawnym po wyjściu z tych warsztatów. Należy wspomnieć, że dzięki 
zaangażowaniu pani dyrektor Marianny Kołodziejskiej-Nowickiej i stowarzyszeniu „Promyk” 
uda się stworzyć nowe miejsca pracy (na 5 osób niepełnosprawnych przypada jedna osoba 
bez deficytu). Na chwilę obecną trudno określić jak ta jednostka będzie funkcjonowała  
oraz czy wykonywana praca przyniesie wymierne korzyści (gminy zadeklarowały się, że będą 
korzystały z oferty spółdzielni).  
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że zamysł jest dobry. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że to może być przykład oraz wzorzec 
dla spółdzielni w Gryfinie w momencie gdy budynek na ulicy Szczecińskiej będzie  
już wyremontowany.   
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że jeżeli przedsięwzięcie to się powiedzie to taka spółdzielnia być 
może powstanie również w Gryfinie. Padają również inne propozycje, aby w Gryfinie 
utworzyć Zakład Aktywności Zawodowej. Propozycje są takie, aby na początku spółdzielnia 
powstała w Goszkowie, a Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie.  
 
Radna Ewa Dudar zapytała, czym się różni spółdzielnia od Zakładu Aktywności 
Zawodowej. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że Zakład Aktywności Zawodowej dofinansowywany jest na 
bieżąco, a spółdzielnia już nie.  
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zapytał, ilu członków będzie w tej 
spółdzielni.  
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że będzie dwóch członków założycieli tj. powiat i stowarzyszenie  
i pięciu pracowników. Wpisowe wynosi 500,00 zł, a jeden udział 10,00 zł, powiat 
zabezpieczył 30 udziałów.  
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Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zapytał, czy jakieś osoby wyraziły chęć 
zapisania się do spółdzielni. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że nikomu tego nie proponowano. Docelowo jest tak,  
że pracownicy, którzy będą pracowali w spółdzielni, po roku będą mieli prawo do wstąpienia 
do spółdzielni jako członkowie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w projekcie statutu, który stanowi 
załącznik do projektu uchwały, osoby, które są zatrudnione w spółdzielni mogą być jej 
członkami. Może to być również osoba z zewnątrz, zawierana jest wówczas umowa między 
stronami.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że  będzie to bardzo dobra promocja spółdzielni w różnych 
środowiskach, aby zachęcać do zakupu produktów, które będą w niej wytwarzane. 
Należałoby promować i wspomóc spółdzielnię w jej działaniach, w tym zakresie jest  
to zadanie dla rady. Jest to bardzo szczytny cel i wart tego, aby się w to w pełni zaangażować.  
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że nie ma innej możliwości, aby zatrudnić osoby niepełnosprawne.  
W innych przedsiębiorstwach czy firmach nie mieliby szans na pracę, istnieje dla nich szansa 
zatrudnienia w Zakładach Aktywności Zawodowej czy Zakładach pracy chronionej, który  
de facto znajduje się tylko w Gryfinie. Osoby niepełnosprawne nigdy by nie znalazły 
zatrudnienia gdyby nie taka forma wsparcia tj. spółdzielnia socjalna.   
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że stworzenie tej spółdzielni ma na celu 
pomoc osobom niepełnosprawnym oraz zapewnienie im zatrudnienia. Warto, aby restauracje 
czy inne firmy konkurencyjne zawarły pewnego rodzaju kooperację ze spółdzielnią,  
gdzie świadczyłaby ona usługi na ich rzecz.   
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zapytał, czy istnieje jakieś ryzyko finansowe 
związane z zaciąganiem przez spółdzielnię np. kredytów.    
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że spółdzielnia funkcjonuje jak każde przedsiębiorstwo. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zgodnie z przepisami powiat 
odpowiada do wysokości udziałów.   
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że inaczej sprawa wygląda jeżeli chodzi o odpowiedzialność  
za dotacje w wysokości 100 000,00 zł, ciąży ona na uczestnikach projektu tj. na osobie pani 
dyrektor i pani Alinie Leończyk ze Stowarzyszenia "Promyk". Gdy nie uda się powołać 
spółdzielni to dotację będzie trzeba zwrócić." 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że pani dyrektor dostała 
pełnomocnictwo do reprezentowania Zarządu na zewnątrz w tym zakresie. Spółdzielnia 
otrzymała przedmiotową dotację na start i pochodzi ona ze środków unijnych. 
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zapytał, czy wiadomo już które osoby 
otrzymają zatrudnienie. 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że będą to uczestnicy warsztatów.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

II.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
programu: „Aktywny samorz ąd” w 2014 r. (druk nr 13/XXXIII).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.  
 

III.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2014 r. (druk nr 14/XXXIII);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.  
 

Posiedzenie opuściła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
IV.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego (druk nr 4/XXXIII);  

 
Na posiedzenie przyszła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że w przedmiotowym materiale 
zawarto zapis mówiący o tym, że „W wyniku przeprowadzonej analizy potwierdzono,  
iż płace nauczycieli w powiecie gryfińskim w 2013 roku znacznie przekraczały kwoty 
minimalne określone przepisami Karty Nauczyciela”, poprosił o wyjaśnienie oraz zapytał,  
jak jest to wyliczane i czy jest to dobre zjawisko. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że jest to bardzo dobre zjawisko, jednakże dla budżetu powiatu jest to spore 
obciążenie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że gdyby nauczyciele w swoich grupach 
nie osiągali średniej, która jest określona w ustawie to samorząd musiałby zrekompensować 
im brakującą kwotę (tj. musiałby płacić za puste godziny). Dokonana analiza wykazała, że we 
wszystkich grupach łącznie te wynagrodzenia stanowią ok. 1 000 000,00 zł.  
  
Wniosek nr BRZ.0012.2.41.2014.ER przewodniczącego komisji Sławomira 
Terebeckiego: 
-  prośba o udzielenie informacji w zakresie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  
przez jednostkę samorządu terytorialnego tj. jaka liczba nauczycieli nie osiąga wynagrodzenia 
minimalnego określonego przepisami Karty Nauczyciela oraz jaka liczba nauczycieli 
przekracza to minimum.  
 
 
 



11 
 

V. 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 Gryfiński  (druk nr 8/XXXIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
VI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfi ński (druk  
nr 9/XXXIII);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

VII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości  
oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego (druk nr 10/XXXIII);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w załączniku do projektu uchwały  
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród  
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński w paragrafie 5 wskazano kryteria, które należy spełnić, aby taką nagrodę otrzymać. 
Radny Jerzy Zgoda na posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki zwrócił uwagę na podział 
tych kryteriów, stwierdził, że jest ich trzy, a w paragrafie 7 wskazano, że jest ich cztery. 
Wątpliwość, która się pojawiła związana jest z ilością tych kryteriów.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że różnie można interpretować ilość tych kryteriów, jednak intencja i zamysł 
była taki, że są to cztery kryteria.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że  jeżeli jakieś zmiany się pojawią to będzie to jedynie 
zmiana kosmetyczna, a nie merytoryczna. Wyraziła zadowolenie, że taka uchwała  
się pojawiła, były bowiem pewne wątpliwości, o których wspominała panu Staroście. 
Uchwała ta reguluje zarówno kwestie przyznawania nagród dla nauczycieli jak i rangę tej 
nagrody, która jest przyznawana osobie rzeczywiście zasłużonej.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

Radna Ewa Dudar zapytała, dlaczego zmniejszeniu uległ plan subwencji oświatowej  
tj. o 264 630,00 zł. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że obowiązują nowe standardy w jej wyliczaniu, duży wpływ na to ma ilość 
uczniów uczęszczających do szkół (ostateczna kwota liczona jest na dzień 30 września  tego 
roku szkolnego). Co roku odbywa się to w taki sam sposób.  
 
Zastępca głównego księgowego Janina Niwa powiedziała, że na etapie uchwalania budżetu 
przyjmuje się kwotę wstępną subwencji tj. kwotę szacunkową, która podawana jest przez 
Ministerstwo Finansów. Przeliczeń dokonuje ministerstwo i podaje ostateczną kwotę, która 
może się zwiększyć bądź zmniejszyć.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie jest tak do końca. Jeżeli 
porównuje się subwencję do roku poprzedniego to należy wskazać, iż w ciągu roku była ona 
dwukrotnie zmieniana. Z tego tytułu doszło ok. 260 000,00 zł na odprawy w związku  
z likwidacją Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. Ważne jest też to, czy pani radna pyta  
o subwencję, która była na początku planowana, czy też o kwotę subwencji w stosunku  
do roku poprzedniego. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że subwencja w stosunku do zeszłego roku zmalała. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w ciągu roku subwencja była 
dwukrotnie podnoszona ze względu na odprawy dla nauczycieli.  
 
Zastępca głównego księgowego Janina Niwa powiedziała, że być może należałoby inaczej 
sformułować pytanie. Czym innym jest to czy subwencja ostateczna z roku 2013 jest taka 
sama jak w 2014 roku i jakie są tego przyczyny, a czym innym jest zmiana tej subwencji  
w uchwale budżetowej. W przedłożonym projekcie zmian, uchwały kwota 264 630,00 zł  
zmniejsza subwencję oświatową  i wynika to z faktu, że do uchwalenia budżetu na 2014 rok 
Ministerstwo Finansów podaje wstępną kwotę subwencji oświatowej, która jest wielkością 
przybliżoną. Następnie ministerstwo dokonuje przeliczeń według kryteriów ustawowych  
w oparciu o konkretne dane i ustala ostateczną subwencję oświatową.      
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w tym roku, co ma również znaczący 
wpływ na korygowanie tej subwencji ma zmiana algorytmu oraz fakt, że doszedł dodatkowy 
wskaźnik. Wskaźnik ten preferował szkoły znajdujące się na terenie Warszawy, powstała 
również dodatkowa waga, która jasno mówi o tym kto na niej najbardziej  skorzysta tj. szkoły 
warszawskie.   
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że będąc w temacie subwencji należy zaznaczyć, że ta subwencja występuje 
również w powiecie gryfińskim jeżeli chodzi o wskaźnik korygujący, który zależny jest  
od stopnia awansu zawodowego. Struktura zatrudnienia nauczycieli w powiecie gryfińskim 
porównywana jest do struktury krajowej, od wielu lat w powiecie utrzymuje się taki stan,  
że powiat nie otrzymuje pełnej złotówki tylko jest to np. 0,93 zł. Są powiaty, które osiągają 
poziom powyżej, powiat gryfiński jest w tej złej sytuacji, że nie osiąga tego poziomu.  
 
Radna Ewa Dudar zapytała, co trzeba zrobić, aby powiat gryfiński nie był poniżej tego 
poziomu. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że teoretycznie powinno być jak najwięcej nauczycieli dyplomowanych. 
Jednakże jeżeli będzie więcej nauczycieli dyplomowanych to powiat będzie miał większe 
wydatki.  
 

Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie na okres 20 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/XXXIII);  

 
Na posiedzenie przyszła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że miały miejsce trzy przetargi 
związane ze sprzedażą tej nieruchomości, jednakże nie przyniosły one efektów. Zarząd starał 
się dobrze przygotować tą działkę do sprzedaży, czyli należało posiadać określone warunki 
zabudowy. Dla tej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino 
działka leży w strefie rozwoju zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług. 
Wielokrotne próby uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż budownictwo 
mieszkaniowe nie uzyskały aprobaty Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, który jako organ 
realizujący zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego wyraża ewentualną zgodę  
na zagospodarowanie terenu poprzez wydanie stosownej decyzji o warunkach zabudowy. 
Powiat wskazywał, że mogłyby na tym terenie powstać stacja paliw, bądź magazyny, jednak 
gmina nie uwzględniła tych propozycji. Przedmiotowa działka znajduje się przy drodze 
krajowej w  kierunku Szczecina, a dokładnie w Daleszewie naprzeciwko przejazdu 
kolejowego. Działka jest dość duża (pow. 1,3986 ha), jednak połowę jej powierzchni stanowi 
wysoka skarpa. Nieruchomość aktualnie jest nieużytkowana, poprzednio była 
wykorzystywana jako plac składowy materiałów do remontu dróg i była w posiadaniu 
Powiatowego Zarządu Dróg. Został złożony wniosek przez firmę transportową ze Szczecina, 
która jest zainteresowana tą działką. Działka ta nie ma warunków zabudowy, jeżeli firma 
wyraziłaby zgodę na zawarcie umowy na okres 20 lat (okres ten nie jest ściśle uzgodniony  
z firmą), to w ocenie Zarządu działka ta powinna być odpowiednio przygotowana (musi być 
oczywiście zgoda co do warunków zabudowy oraz muszą być dokonane odpowiednie 
czynności prowadzące do użyteczności tego terenu pod konkretny cel). Okres ten umożliwi 
firmie (w tak długim czasie) zwrot poniesionych nakładów. Nie można jednak zakładać,  
że umowa na pewno zostanie zawarta z tą firmą bowiem w międzyczasie, gdyby rada 
wyraziła na to zgodę to procedury wymagają, aby zamieścić taką informację w wykazie  
na okres 3 tygodni i poinformować o tym prasę. Inne podmioty (które nie były dotychczas 
zainteresowane) muszą również posiadać informację na temat tej działki i warunków 
dzierżawy. Forma bezprzetargowa, która została wskazana w projekcie uchwały zaistniała  
z tego względu, że muszą się odbyć swoiste negocjacje z uwagi na to, że nie tylko od Zarządu 
będzie zależało „skonsumowanie” tej dzierżawy, ale również od tego co potencjalnemu 
dzierżawcy uda się załatwić, tj. jakie warunki zabudowy uzyska z gminy na prowadzenie 
działalności. Przedmiotowa działka w rezultacie nie przynosi powiatowi dochodów od czasu 
likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg, stąd propozycja związana z dzierżawą  
tej nieruchomości, co przyniesie powiatowi dochód (według obowiązujących stawek 
miesięczny dochód z tego tytułu wyniósłby ok. 7000,00 zł).  
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zapytał, dlaczego jest to okres aż 20 lat. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, że przyjęty okres dzierżawy w ocenie 
Zarządu jest odpowiedni, nie ma argumentu, który wskazywałby inny okres, który 
przemawiałby za tym, że będzie on odpowiedni i adekwatny w tym przypadku. Pozwoli  
to dzierżawcy na zwrot poniesionych nakładów i możliwość rozwoju prowadzonej 
działalności. 
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że nieruchomość ta stoi od 20 lat i nikt nie chce jej kupić  
i nikt nie jest nią zainteresowany. Sygnał o tym, że jest możliwość wydzierżawienia  
tej nieruchomości w drodze bezprzetargowej jest niejako zachętą i zapewne przyciągnie 
potencjalnego dzierżawcę. Informacja zostanie przekazana w postaci wykazu nieruchomości 
do prasy i zainteresowani tą działką na pewno się pojawią. Może być tak, że potencjalny 
dzierżawca, opłacający czynsz, w przyszłości wyrazi chęć kupna tej nieruchomości. Jest to 
dobre posunięcie bowiem zwiększa to możliwość późniejszej sprzedaży tej działki.   
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

Posiedzenie opuściła naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha.  

 
O godzinie 17: 00 posiedzenie opuścił radny Piotr Bugajski (5-1=4). 

 
IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu radnego (druk nr 5/XXXIII);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr II/7/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki (druk nr 6/XXXIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

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

nr XXXII/232/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie 
na 2014 r. (druk nr 7/XXXIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
XII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2014 r. (druk nr 15/XXXIII);  
 
Zastępca głównego księgowego Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały przewiduje 
zwiększenie dochodów powiatu zwłaszcza z tytułu: zwiększenia ponad planowanych 
dochodów w stosunku do tego co jest w budżecie oraz z tytułu udziału dochodów powiatu  
w dochodach Skarbu Państwa o kwotę 128 000,00 zł. Ma miejsce również zwiększenie  
z tytułu sprzedaży nieruchomości, z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa  
na działalność Domów Pomocy Społecznej oraz zwiększenie dochodów z tytułu pozyskania 
środków zewnętrznych na realizacje projektów z udziałem środków unijnych tj. „Junior – 
program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” w kwocie 66 240,00 zł, 
„Kobieta – atrakcyjny pracownik” w kwocie 25 490,04 zł.  Zmniejszenie dochodów dotyczy 
zmniejszenia subwencji oświatowej, czyli obecnie po wprowadzeniu przedmiotowej uchwały, 
kwota planowanej subwencji będzie kwotą ostateczną (zgodnie z ustawą). Zwiększenie 
wydatków w budżecie powiatu następuje zwłaszcza z tytułu: zwiększenia środków  
na działalność pomocy społecznej, w tym 160 000,00 zł na „Modernizację kotłowni wraz  
z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w DPS w Moryniu”, 127 800,00 zł  
na działalność bieżącą DPS Nowe Czarnowo na doposażenie i remont. Zwiększenie 
wydatków ma miejsce również  w dziale  852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy 
pomocy społecznej na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 33 000,00 zł  
w związku z otrzymaną dotacją. Inne pozycje, które zostały ujęte w budżecie to: „Remont sali 
gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie ” w kwocie 
17 835,00 zł, nastąpiło również zwiększenie wydatków z tytułu realizacji projektów 
finansowanych środkami unijnymi, a zwłaszcza ich kontynuacja. Kwota tych projektów 
stanowi 293 000,00 zł i są to m.in. projekty: „Minimalizacja wykluczenia społecznego  
w powiecie gryfińskim”, „Młodzi aktywni”, „Junior – program aktywizacji zawodowej 
absolwentów niepełnosprawnych”, „Kobieta – atrakcyjny pracownik”. Następuje również 
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zmniejszenie rezerwy ogólnej o 62 756,64 zł. Jednocześnie ma miejsce zmniejszenie 
wydatków, dotyczy to przesunięcia środków, w tym wydatków inwestycyjnych o kwotę 
17 835,00 zł. Zwiększa się plan wydatków o 17 835,00 zł w dziale 926-Kultura fizyczna  
na nowe zadanie „Remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym przy ul. Podmurze 4 w Chojnie”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu 
wydatków na realizację inwestycji „Zabezpieczenie i odbudowa odcinka zachodniego murów 
obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie, działka nr 185 obręb 2 m. 
Chojna”. Inne zmiany, które zaistniały związane są z wnioskami, które złożyły jednostki 
organizacyjne powiatu. Szczegółowe zestawienie tych zmian i szczegółowe kwoty znajdują  
się w uzasadnieniu do projektu uchwały. Paragraf 3 w projekcie uchwały dotyczy 
zwiększenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 700 000,00 zł, wcześniej była to kwota 
500 000,00 zł, po uchwaleniu przedmiotowej uchwały deficyt będzie wynosił 1 200 000,00 zł. 
Deficyt budżetu powiatu zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.  
Na finansowanie tego deficytu składają się kwoty wprowadzone po stronie wydatków  
na projekty, jest to ponad 255 000,00 zł. Projekt uchwały zawiera ponadto załączniki, które 
przedstawiają zmiany w formie tabelarycznej. W załącznikach tych zawarto między innymi 
zmiany w planie dochód oraz planie wydatków powiatu gryfińskiego oraz przychody  
i rozchody budżetu powiatu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, że zastępca głównego księgowego pani 
Janina Niwa wspomniała o kwocie 17 835,00 zł, która będzie przeznaczona na „Remont sali 
gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Podmurze 4  
w Chojnie”. Zarząd Powiatu przygotowuje wniosek (wraz z projektem na realizację  
tej inwestycji), bowiem w Ministerstwie Sportu i Turystyki działa program dotyczący 
modernizacji sal sportowych. Program ten działa przez dwa lata do roku 2015 (być może 
zostanie rozszerzony), określono dwa terminy składania wniosków. Zarząd przygotowuje 
dokumentację w tym zakresie, kwota na ten cel jest niewielka, w pierwszej kolejności należy 
złożyć wniosek, tak aby w 2015  roku była możliwość pozyskania środków na ten cel (środki 
te są „do wyczerpania” dlatego nie jest do końca pewne czy ten program będzie dalej 
kontynuowany). Zarząd ma wiedzę, że te środki są dostępne, powiat skorzystał z nich podczas 
remontu sali  gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Należy 
stworzyć szansę dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, co przyczyni 
się do wzbogacenia oferty szkoły. 
 
Radna Ewa Dudar zapytała, jak wygląda sytuacja modernizacji pracowni gastronomicznej  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  odpowiedział, że Zarząd odstąpił na razie od tego. 
Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 20 000,00 zł, Zarząd przygotowuje wniosek oraz 
projekt w tym zakresie. Należy dość ostrożnie wydatkować środki, stąd należało zrezygnować 
z niektórych przedsięwzięć. Podjęto decyzję o budowie w tym roku boiska w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, inwestycja nie będzie dzielona na etapy jak to było 
planowane. W ramach nowej perspektywy unijnej tj. obszarów funkcjonalnych, w których 
istnieje coś takiego jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, samodzielna jednostka  
nie będzie już uwzględniana do inwestycji. Zarząd Powiatu zgłosił się wspólnie, podobnie  
jak to zrobiła część powiatów w ramach układu metropolitalnego. Można powiedzieć,  
że „liderem” dla powiatu gryfińskiego będzie Szczecin. Potrzeby powiatu w zakresie 
szkolnictwa zawodowego oraz podnoszenia jakości tych usług zostały zgłoszone w ramach 
wspólnego projektu i ma się to znaleźć w Regionalnym Programie Operacyjnym.  
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Radna Ewa Dudar zapytała, na co zostanie przeznaczona kwota 20 000,00 zł. Jest to dość 
niewielka kwota, biorąc pod uwagę występujące potrzeby, należy zaznaczyć, że pracownia  
ta nie była remontowana od wielu lat i wymaga modernizacji. Składany był wniosek w tym 
zakresie kilka lat temu przez radną, iż pracownia gastronomiczna wymaga totalnego remontu 
tj. wymiany instalacji, elektryki, odpowiedź dyrekcji szkoły była taka, że wszystko 
funkcjonuje bez zarzutu. Potrzeba modernizacji tej pracowni jest ogromna,  będą czynione 
starania w tym zakresie, aby ten remont miał miejsce. Kwota przeznaczona na ten cel  
tj. 20 000,00 zł jest kwotą niewystarczającą, nie pokryje ona wszystkich potrzeb 
remontowych, które są niezbędne do wykonania. Zaplecze tej pracowni jest w opłakanym 
stanie, nie wystarczy doposażać jej, bowiem nie ma ku temu odpowiednich warunków.     
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, że kwota ta zostanie przeznaczona  
na pokrycie kosztów dokumentacji.  
 
Radna Ewa Dudar podziękowała za odpowiedź, chciała mieć wiedzę na temat tego na co ta 
kwota zostanie przeznaczona, nie należy przeznaczać środków na tymczasowe czy doraźne 
rozwiązania. Z postrzeżeń radnej wynika, że sprawę tę trzeba potraktować poważnie i podejść 
do niej należycie, czyli dokonać całkowitego remontu tej pracowni.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, że na jednym z ostatnich posiedzeń 
Zarządu Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych zaproponował, aby złożyć 
dyrekcji szkoły propozycję, w której zabrano by środki w wysokości 500 000,00 zł z zadania 
dot. budowy boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie (jego budowa 
rozłożyła by się na raty i kilka etapów, podobnie jak to miało miejsce w szkole w Chojnie). 
Zarząd patrzy jednak na to bardziej perspektywistycznie, w związku z tym, że otwiera  
się przestrzeń finansowania tego przedsięwzięcia (inwestycja pochłonie prawdopodobnie  
500 000,00 zł) szkoda byłoby angażować środki powiatu jeżeli można skorzystać ze środków 
zewnętrznych.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że modernizacja pracowni gastronomicznej jest priorytetem, 
przyznała rację panu Staroście, że warto skorzystać ze środków zewnętrznych i zrealizować  
to przedsięwzięcie kompleksowo i należycie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

XIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2014 – 2039 (druk nr 16/XXXIII); 

 
Zastępca głównego księgowego Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały wiąże  
się nierozłącznie z uchwałą  w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dlatego, że planuje 
się w niej zmianę deficytu, a tym samym zgodnie z załącznikiem do poprzedniej uchwały 
zmienia się kwota przychodów i rozchodów budżetu powiatu. Obowiązek ustawowy nakłada 
na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zmiany co do wieloletniej prognozy 
finansowej i dostosowanie jej do aktualnego stanu. W związku z tym, że uchwała ta zawierała 
trzy załączniki, w obecnej wersji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014 – 2039 
załącznik nr 1 przedstawia te zmiany. W załączniku nr 1 zmianie uległa kwota dochodów  
i wydatków, wynik budżetu oraz kwota przychodów i rozchodów. Pozostałe załączniki  
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nie uległy zmianie, ich treść jest taka sama. Zaistniałe zmiany, które się pojawiły mają 
jedynie charakter kosmetyczny, dotyczą zmiany nazwy zadań inwestycyjnych. 
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zapytał, jak często muszą być dokonywane  
w ciągu roku zwiany w wieloletniej prognozie finansowej. 
 
Zastępca głównego księgowego Janina Niwa odpowiedziała, że istnieje obowiązek 
ustawowy, ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek, że wieloletnia prognoza 
finansowa musi być dostosowana do odpowiednich wielkości  oraz aktualnego poziomu 
deficytu oraz kwoty  przychodów i rozchodów. Jeżeli w ciągu roku zmieniony zostanie 
budżet powiatu w tych wielkościach, to musi to mieć swoje odzwierciedlenie również  
w wieloletniej prognozie finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa ma odpowiedzieć 
radzie powiatu na pytanie, czy poziom długu jest możliwy do spłaty i jak kształtują się relacje 
tj. obciążenie roczne do dochodów i kwota długu na koniec roku do dochodów.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
XIV.  Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  

od początku roku do dnia 31.12.2013 r.  
 

-brak; 
 
Ad. 7 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.2.41.2014.ER przewodniczącego komisji Sławomira 
Terebeckiego: 
- zwrócił się z zapytaniem czy szkoły ponadgimnazjalne (będące jednostkami 
organizacyjnymi powiatu) uczestniczą w programie edukacyjnym pt. „ARS czyli jak dbać  
o miłość” organizowanego w ramach projektu „Profilaktyczny program z zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, 
który współfinansowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że co roku z budżetu powiatu 
przeznaczane są środki na badania diagnostyczne, zapytał czy w roku bieżącym powiat 
planuje organizację akcji, która zaspokoiła by potrzeby w tym zakresie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powiat zaplanował akcję  
pn. „Białe Soboty” na terenie czterech gmin, kwota która została zaplanowana na ten cel 
wynosi 30 000,00 zł. Środki te pozwolą na opłacenie specjalistów, którzy będą świadczyli 
usługi dla mieszkańców powiatu gryfińskiego. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.2.41.2014.ER Komisji Ochrony Cywilnej (…): 
- prośba o wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie  
z następującym zapytaniem: 

• w jaki sposób zabezpieczony i zachowany jest zimny łańcuch preparatów 
szczepionkowych znajdujących się w aptekach na terenie powiatu gryfińskiego, 

• jak wygląda monitoring temperatury w lodówkach (czy jest dokonywany 
automatycznie, czy przez pracowników apteki, jak to wygląda w dni powszednie i dni 
wolne od pracy), 

• czy obowiązują jakieś procedury, które Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny  
w Szczecinie nakłada na apteki w momencie awarii sprzętu chłodniczego, bądź braku 
energii (co się dzieje wówczas z preparatami szczepionkowymi).  
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O godzinie 17:30 posiedzenie opuściła zastępca głównego księgowego Janina Niwa. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, że należy zwrócić uwagę na pismo, 
które znalazło się w wykazie pism do wiadomości radnych tj. odpis wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Szczecinie, uchylającego zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały  
nr XXVI/199/2013 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu pomieszczeń budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie,  
w której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, gdzie uchyla się zaskarżone 
rozstrzygnięcie nadzorcze, w związku ze skargą Rady Powiatu w Gryfinie. Druga sprawa 
dotyczy negocjacji ze związkami zawodowymi (dot. regulaminów), które w imieniu Zarządu 
prowadził pan Jerzy Miler, w których uczestniczył również pan Bolesław Sikora pełniący rolę 
doradcy oraz reprezentanta Związków Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Temat związany  
z likwidacją Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie i podjętej w tym przedmiocie uchwały 
Rady Powiatu nadal budzi wiele emocji. Ze stanowiska wojewody i pisma wystosowanego  
do ZNP (którego de facto powiat nie otrzymał) można wywnioskować, że wojewoda  
nie zamierza odwoływać się do sądu w tej sprawie. Kolejna sprawa, nieco nietypowa tyczy 
się prośby pani dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, która wystąpiła  
z pismem do radnych powiatu z prośbą o wsparcie konkursu pn. „Ortograficzne potyczki  
z dysleksją” w zakresie zapewnienia nagród rzeczowych i pamiątek z konkursu.  
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że chciałby jeszcze nawiązać  
do ostatniego wyjazdowego posiedzenia komisji, które miało miejsce w Domu Pomocy 
Społecznej, gdzie komisję gościła pani Marianna Kołodziejska-Nowicka po. dyrektora 
jednostki. Zapytał czy w kwestii zarządzania tą jednostką coś się zmieniło oraz czy został 
wyłoniony już kandydat na stanowisko dyrektora tej jednostki. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że miał miejsce konkurs na to 
stanowisko, jednak komisja konkursowa nie wyłoniła odpowiedniego kandydata. Było  
to związane z tym, że kandydaci nie posiadali odpowiedniej  wiedzy merytorycznej, która  
jest niezbędna do prowadzenia tego typu placówki. Zarząd nie debatował jeszcze nad tym,  
czy będzie ogłaszał kolejny konkurs na to stanowisko, bowiem pojawiła się szansa, aby bez 
konkursu zaproponować powierzenie tego stanowiska osobie, która ma 15-letni staż pracy. 
Była to osoba ze Szczecina, z wykształcenia i z praktyki psycholog, w dokumentach 
aplikacyjnych posiadała również ukończone studia na kierunku Zarządzanie i marketing. 
Powierzenie tego stanowiska miałoby się odbyć na takich zasadach ze względu na to, że są 
wymagane odpowiednie kwalifikacje tj. zarządzanie w instytucjach społecznych. Osoba  
ta jednak nie zdecydowała się przyjąć tej oferty, dobrze by było, aby była ona również spoza 
środowiska. 
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki zapytał, jakie kroki zostaną podjęte  
w związku z zaistniałą sytuacją, powiedział, że taki stan rzeczy nie może trwać wiecznie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  odpowiedział, że Zarząd będzie chciał to rozwiązać 
w jak najkrótszym czasie tj. do końca kwietnia. Była również inna kandydatura, jednakże 
osoba nie przyjęła oferty ze względu na warunki finansowe, które zostały jej zaproponowane. 
Obowiązki dyrektora należy powierzyć osobie z odpowiednimi kwalifikacjami  
i odpowiednim doświadczeniem, Zarząd dąży do tego, aby wyłonić odpowiednią osobę na to 
stanowisko, wybór być może się przeciąga, jednak wiąże się to z zapewnieniem placówce 
dobrego „zarządcy”. 
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Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że na wyjazdowym posiedzeniu 
komisja gościła również w Zespole Szkół Specjalnych, oprócz budynków szkoły pani 
dyrektor Małgorzata Wakuluk pokazała członkom komisji starą kaplicę, która mogłaby być  
w przyszłości zagospodarowana na salę gimnastyczną. Zapytał, czy jest szansa na to, aby taka 
sala gimnastyczna powstała i służyła szkole i jej uczniom.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że temat jest mu znany, jednak 
Zarząd będzie działał w innym kierunku. Trzeba zwrócić uwagę na to, jaka sytuacja  
ma miejsce na rynku, powiat na swoim terenie ma 4 domy pomocy społecznej, a są powiaty, 
które w ogóle ich nie mają. Gminy niechętnie kierują osoby do takich domów, a wiąże się to 
ściśle ze środkami finansowymi, które się z tym wiążą. Działania, które będą podejmowane 
będą zmierzały, aby zmniejszać ilość pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. 
 
Przewodniczący komisji Sławomir Terebecki powiedział, że chodziło o Zespół Szkół 
Specjalnych, a nie Dom Pomocy Społecznej. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że ten temat jest ściśle związany  
ze szkołą dlatego, że obie placówki znajdują się w jednym kompleksie. Szkoła stanowi tak 
jakby „symbiozę” z domem pomocy społecznej, patrząc na to co może dziać się z uczniami  
w szkole to zdaniem Zarządu nie będzie ekonomiczne wydawanie środków na kolejny obiekt. 
W momencie gdy będzie już nowy dyrektor Domu Pomocy Społecznej, poczynione zostaną 
uzgodnienia co do sali, która mieści się w budynku domu, aby mogły się w niej odbywać 
zajęcia terapeutyczne dla uczniów szkoły specjalnej. Zostałaby ona dostosowana do potrzeb 
szkoły oraz domu pomocy społecznej, w planach byłoby również zaadaptowanie części 
korytarza na pomieszczenie do zajęć terapeutycznych.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że pojawił się również problem w zakresie pomieszczeń 
magazynowych.     
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że miała już miejsce rozmowa z panią 
dyrektor w tym temacie.   
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.50. 
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