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  PROTOKÓŁ NR 6/11 
 Z POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

w dniu 7.06.2011 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, naczelnicy 
Starostwa Powiatowego i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu. Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Arkadiusz Augustynak. 
Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na VI sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
Porządek obrad 6 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony i stanowi 
zał. nr 2. 
 
Protokół z 4 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/VI);   
 
- brak pytań; 
 

Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek zwrotu 
kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu (druk nr 2/VI);  

 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał, czym się różni przedstawiony projekt 
uchwały od tego, który został zdjęty z porządku obrad V sesji. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że poprzedni projekt uchwały  
nie uwzględniał zmian, które nastąpiły we wzroście cen paliw. Przedstawione stawki,  
tak jak poprzednie są niższe od stawek ustawowych. Dodał, że po przeliczeniu średniego 
spalania i wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdem, stawki podane  
w projekcie uchwały zdjętym z porządku obrad nie rekompensowały samego zakupu paliwa. 
W związku z tym Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji dokonała symulacji i sprawa 
ponownie trafiła pod obrady Rady Powiatu. Stawki zostały skorygowane i są adekwatne  
do rzeczywistości. Ponadto dodał, że identyczne stawki będą obowiązywały również 
pracowników Starostwa Powiatowego jak również pracowników jednostek organizacyjnych 
Powiatu. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. 

 
Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie kolejnych umów najmu i umów dzierżawy, których przedmiotem 
jest część tej samej nieruchomości (druk nr 3/VI);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

na zniesienie współwłasności nieruchomości oraz ustanowienie służebności (druk 
nr 4/VI);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

na zawarcie na okres 30 lat, w drodze bezprzetargowej, umów dzierżawy 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (druk 
nr 5/VI);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wcześniej umowy dzierżawy 
zawierane były na 3 lata. Głównie powodem tak krótkiego okresu było to, że ustawa  
o gospodarce nieruchomościami nakazywała Powiatowi ogłaszanie przetargów. W związku  
z tym, gdyby umowa dzierżawy zawierana była na dłuższy okres, to trzeba byłoby ogłaszać 
przetarg. Dodał, że nie sądzi, aby zgłosiłby się ktoś poza Spółką, ale istniało takie ryzyko. 
Ustawodawca zmienił to prawo, dając kompetencje Radzie Powiatu do ustanawiania 
dłuższych terminów dzierżawy w drodze bezprzetargowej. W związku z tym jest ku temu 
przesłanka formalno-prawna. Jeżeli chodzi o termin, to wiadomym jest, że dla każdej 
jednostki prowadzącej działalność lepszy jest dłuższy termin, ponieważ ma stabilizację. Poza 
tym wobec innych instytucji, czy banków zawsze ma możliwość pokazania, że jest jednostką 
stabilną, a to niewątpliwie Spółce jest potrzebne z racji tego, że jest to Spółka, która de facto 
pracuje na swój majątek. Jest to typowa Spółka kapitałowa, majątek w postaci budynków 
nieruchomości jest Powiatu. Umowa również jest jak gdyby dodatkowym plusem. Zarząd 
Powiatu jest w trakcie realizacji uchwały podjętej za czasów III kadencji Rady Powiatu. 
Wyznaczony został cel, do którego powinno się zmierzać, czyli do rozwoju Szpitala poprzez 
podnoszenie jakości usług, zmianę infrastruktury, która niewątpliwie jest potrzebna. Dodał,  
że wymagany jest również inwestor zewnętrzny chyba, że Powiat zaangażuje własne 
pieniądze, na co potrzebny byłby kredyt. W całym przedsięwzięciu nie chodzi tylko  
i wyłącznie o same budynki tylko o zwiększenie potencjału, co do kadry, czyli bycia kimś 
więcej niż dzisiaj jesteśmy, oczywiście też po to, aby nie utracić tego, co jest przypisane 
Szpitalowi Powiatowemu. Powiatowi przypisane są te najprostsze usługi dla mieszkańców. 
Od lat trwają próby szukania inwestora. Obecnie Zarząd prowadzi rozmowy z dwoma 
podmiotami. Jeden, to Dom Lekarski z siedzibą w Szczecinie. Jest to spółka giełdowa, 
branżowa lekarska specjalizująca się w okulistyce. Drugim jest Konsorcjum Międzynarodowe 
z siedzibą w Zurychu, które w swojej sieci ma 46 szpitali, w tym 6 klinik. Każdy, kto 
poważnie myśli o zainwestowaniu np. 10-12 mln zł nie wejdzie w przedsięwzięcie, które 
będzie uzależniane od pewnego, jakiegoś nastawienia. W przypadku gdyby faktycznie do tego 
doszło, rolą Zarządu jest tak skonstruowanie umowy, aby określić, pomimo wyznaczonego 
okresu dzierżawy, na jakich zasadach nastąpi rozstanie, ponieważ w biznesie  
nie ma sentymentów. Najważniejszą rzeczą jest oczywiście prowadzenie tylko i wyłącznie 
usług medycznych i w pierwszym zakresie niezmienionych. Chodzi o to, aby rozwijać a nie 
zwijać tą działalność. Stąd jest okres 30 lat. Ponadto patrzono również na to, jaka jest 
praktyka w innych szpitalach. Przykładem jest Szpital w Kamieniu Pomorskim, który został 
wydzierżawiony na 30 lat, od kilu lat działa tam ogólnokrajowa spółka medyczna, której 
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również wydzierżawiono na okres 25 lat Szpital w Piasecznie. Stąd także wynika propozycja 
30 lat. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

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

 
Na posiedzenie przybył Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 

Jerzy Piwowarczyk. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w likwidacji  
w Nowym Czarnowie za okres 08.07.- 31.12.2010 r. (druk nr 6/VI);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w likwidacji  
w Nowym Czarnowie za okres 01.01. - 31.03.2011 r. (druk nr 7/VI);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuścił Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.  

Jerzy Piwowarczyk wraz ze Starostą Gryfińskim Wojciechem Konarskim. 
 

Na posiedzenie przybył Inspektor-Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji 
Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie (druk nr 8/VI);  

 
Radny Leszek Jackiewicz zapytał, czy świadczenia medyczne zlikwidowanego Portowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przejmie jakaś inna jednostka. 
 
Radny Jan Podleśny odpowiedział, że spółka pracownicza. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuścił Inspektor - Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko. 
 

Na posiedzenie przybyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na zadania realizowane w 2011 r. (druk nr 9VI);  
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 
Nowicka powiedziała, że Radnym została przedłożona II wersja projektu uchwały. Ma to 
związek ze złożonym wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, z potrzebą 
finansowania wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych. W związku z powyższym nastąpiło zmniejszenie o kwotę 18 500,00 zł 
dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  
i środki pomocnicze, które pierwotnie wynosiło 48 709,00 zł - na rzecz wniosku z PUP  
w Gryfinie. 

 
Radny Jan Podleśny zapytał, czy Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie wykorzysta 
wnioskowane środki finansowe. 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 
Nowicka odpowiedziała, że skoro było zapotrzebowanie, to powinnien je wykorzystać.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 
 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska – Nowicka. 

 
Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu  

Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat  
za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości 
kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 10/VI);  

 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, jak te koszty miały się indywidualnie  
do przedstawionych pojazdów w roku ubiegłym.  
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik-Śmiałkowska 
odpowiedziała, że zgodnie z uchwałą Nr XV/180/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
31 stycznia 2008 r. stawki zostały ustalone w uwzględnieniem stawek uchwalonych w innych 
powiatach i były one wypośrodkowane. Obecnie ustawodawca nałożył obowiązek na Radę 
Powiatu i wskazał maksymalne stawki, których nie można przekroczyć, można je obniżyć. 
Jednak w porozumieniu z sąsiednimi powiatami uzgodniono, że zostaną przyjęte stawki 
maksymalne.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu  
Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 
Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

 Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
im. Mieszka I w Chojnie, ul. Podmurze 4 (druk nr 10a/VI);  

 
Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki El żbieta Lorenowicz-Bień powiedziała, 
że Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zwrócił się z wnioskiem  
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o utworzenie zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodach kucharz małej 
gastronomii oraz malarz tapeciarz. Jest to rozszerzenie oferty edukacyjnej szkole oraz 
zapewnienie kontynuacji nauki. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że są to zawody bardzo potrzebne na rynku. 
 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał, czy została przeprowadzona symulacja ile 
osób jest zainteresowanych oraz zapytał, czy w związku z tym zwiększy się zatrudnienie  
w Ośrodku. 
 
Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki El żbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że 11 absolwentów jest zainteresowanych nauką w tych zawodach. Dodała,  
że zatrudnienie nie zwiększy się, będzie ta sama kadra.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała czy zgodnie z ustawą o systemie oświaty założenie 
nowej placówki nie powinno mieć miejsca od września roku poprzedzającego.  
 
Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki El żbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że nie. Jest tak w przypadku, kiedy zwracają się niepubliczne podmioty. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

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

 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia trybu prac  

nad projektem uchwały budżetowej (druk nr 11/VI);  
 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że konieczność podjęcia projektu 
uchwały wynika głównie ze zmian obowiązujących przepisów prawnych. Ustawa  
o samorządzie powiatowym nakazuje przyjęcie takiej uchwały, natomiast ustawa  
o finansach publicznych głównie zmieniła priorytet. Do tej pory na mocy starej ustawy budżet 
Powiatu mógł być przyjęty do końca marca, obecnie jest to koniec stycznia.  
W związku z tym wszystkie obowiązujące terminy zostały dostosowane do obowiązujących 
przepisów. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

na 2011 rok (druk nr 12/VI);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfi ńskiego za 2010 rok (druk nr 13/VI);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że jest to nowość. Ustawa wymaga  
od Rady Powiatu przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Sprawozdania zostały 
Radnym przedłożone w ustawowych terminach, sprawozdanie z wykonania budżetu zostało 
przesłane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Dodała,  
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że uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w/s wydania 
opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu Gryfińskiego z wykonania budżetu za 2010 
r. została Radnym załączona do materiałów sesyjnych.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2010 rok (druk nr 14/VI); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Ad.7 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Komisja Spraw Społecznych uzgodniła termin wyjazdowego posiedzenia do Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie na dzień 5 lipca 2011 r. na godz. 
10.00.  
 
 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.00. 
 
 
 
 

Protokół sporządziła: 
 

Magdalena Romankiewicz 
  
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Arkadiusz Augustyniak 


