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  PROTOKÓŁ NR 10/11 
 Z POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

w dniu 29.09.2011 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.30 i trwało do 12.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz 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 
Augustyniak. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał  
na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
Porządek obrad 8 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony i stanowi 
zał. nr 2. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VIII  sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/VIII);  
 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał czy w arkuszu organizacyjnym nie było 
zakładane utworzenie oddziału Technikum Ekonomicznego oraz ½ oddziału Technikum 
Żywienia i Gospodarstwa Domowego. 
 
Członek Zarządu Powiatu Jan Podleśny odpowiedział, że nie było. W związku z małym 
naborem trzeba było połączyć niektóre przedmioty, które mogły być w takiej formie 
prowadzone. Przedmioty zawodowe będą prowadzane osobno. 
 

2. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 2/VIII);  

 
Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego zostanie 
przedstawiona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Pana Krzysztofa Dankiewicza  
na VIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 29 września 2011 r. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

polityki bud żetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok 
(druk nr 3/VIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

na 2011 rok (druk nr 4/VIII);  
 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że dochody ulegają zmianie w związku  
z pozyskaniem od Gminy Gryfino dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł na 
dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, tj. uczestników 
WTZ w Gryfinie. Zmiana planowanej wielkości środków pozyskana jest z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska wynikającej z faktycznego przekazania kwoty przez Urząd 
Marszałkowski w wielkości już przekraczającej założony plan – kwota zwiększenia wynosi 
91 309,73 zł. Kwotę 7 625,65 zł stanowią dochody wypracowane przez Dom Pomocy 
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Społecznej w Nowym Czarnowie z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki. Jeżeli 
chodzi o zmniejszenia dochodów to w uzasadnieniu rozpisana została szczegółowo kwota 
dotacji, która przysługuje na każdego mieszkańca przebywającego w domu pomocy 
społecznej, a umieszczonego w tej jednostce przed 2004 r. Powiat nie ma możliwości zmiany 
wielkości środków przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na działalność 
domów pomocy społecznych. Zmiany po stronie wydatków są konsekwencją włączeń i zmian 
po stronie dochodów a ponadto zostały dokonane zapisy techniczne, które dostosowują plany 
finansowe poszczególnych wydziałów bądź jednostek do rzeczywistych ich potrzeb.  
W zakresie realizowanych wydatków wszystkie zmiany są przedstawione w załącznikach 
obrazujących dochody, wydatki, jak również ukazujących w innych podziałach wielkości 
finansowe zawarte w budżecie Powiatu Gryfińskiego.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Sadowej  

w Moryniu kategorii drogi powiatowej (druk nr 5/VII I);  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Gmina Moryń wyraziła wolę 
przejęcia ulicy Sadowej usytuowanej w obrębie osiedla domów jednorodzinnych. Po drodze 
odbywa się ruch o małym natężeniu. Ulica została wyremontowana. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
6. 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 6/VIII);  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
Członek Zarządu Powiatu Jan Podleśny powiedział, że w związku z powstaniem nowego 
Związku –Wolny Związek Zawodowy Solidarność Oświata, z którym nie uzgodniono 
wprowadzanych zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli, projekt w/w uchwały 
zostanie zdjęty z porządku obrad sesji Rady Powiatu, celem uzgodnienia zmian  
z nowopowstałym związkiem. 

 
Komisja nie zajęła stanowiska do projektu uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji  

z przeznaczeniem na realizowane w 2011 roku prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/VIII);  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że uchwała nr V/35/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. określa zasady udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego. Zostały 
złożone trzy wnioski w tym jeden po terminie. Dotację przyznano Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Ducha świętego w Moryniu w kwocie 16 000,00 zł na remont wierzby dachowej oraz 



 3

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Siekierkach w kwocie 
4 000,00 zł na remont i wymianę posadzki w prezbiterium w kościele w Starej Rudnicy. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia Lokalnego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfi ńskiego na lata 
2011-2015 (druk nr 8/VIII);  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego 
na lata 2011-2015 stanowi założenia opracowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów  
w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Celem nadrzędnym 
Programu jest poprawa zdrowia psychicznego mieszkańców Powiatu i redukcja szkodliwych 
skutków uzależnień. Do stworzenia tego programu został powołany sześcioosobowy zespół 
koordynujący. Podmiotem koordynującym jest Wydział Gospodarki Nieruchomości  
i Nadzoru Właścicielskiego. Corocznie w terminie do dnia 31 marca zespół koordynujący 
sporządzi sprawozdanie z realizacji programu w roku poprzednim, które zostanie przedłożone 
organowi stanowiącemu Powiatu Gryfińskiego.  
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

9. 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 9/VIII);  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu Urszula Przetak. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula Przetak powiedziała, 
że zmiana w/w projektu uchwały polega na tym, że niesłusznie został wdrożony zapis  
w § 4 „opłaty określone w § 1, § 2, § 3 zawierają podatek VAT”. Podatek VAT nie powinien 
być naliczony, ponieważ są to opłaty administracyjne. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu Urszula Przetak. 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu 

„Studium ochrony przeciwpowodziowej powiatu gryfińskiego” (druk nr10/VIII);  
 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 
Kazimierz Kaźmierczak. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych Kazimierz 
Kaźmierczak. 
 
Ad.5 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2011 r. 
 
Komisja Spraw Społecznych zapoznała się z ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2011 r. oraz z Uchwałą Nr CC/448/2011 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 września 2011 r.  
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Gryfinie informacji  
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 8 posiedzenia Komisji. 
 
Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 8 posiedzenia Komisji w dniu 22 sierpnia 2011 r. 
 
Na posiedzenie przybyła Radna Alicja Kordylasińska. 
 
Ad.6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Wniosek Nr BRZ.0012.4.10.2011 Przewodniczącego Arkadiusza Augustyniaka: 

- prośba o wystąpienie do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Koszalinie z zapytaniem, czy zostanie przeprowadzony remont na odcinku od m. Parnica  
do drogi ekspresowej S3, w związku z remontem drogi wojewódzkiej na odcinku  
od m. Banie w kierunku drogi ekspresowej S3, zakończonym przed m. Parnica. 

 
Wniosek Nr BRZ.0012.4.10.2011 Radnej Alicji Kordylasińskiej: 

- prośba o przestawienie znaku drogowego „ślepa ulica” znajdującego się przed 
skrzyżowaniem drogi prowadzącej w kierunku cmentarza w Cedyni, za skrzyżowaniem. 
 
Wniosek Nr BRZ.0012.4.10.2011 Radnego Zbigniewa Głąbały: 

- prośba o wystąpienie do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Koszalinie w sprawie wykoszenia 3 m pasa znajdującego się z lewej strony pobocza  
przy drodze wojewódzkiej nr 120, na odc. Kołbacz-Kobylanka (od strony mostu na rzece 
Płoni do końca miejscowości Kołbacz). 
 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 12.00 
 
 
 
 

Protokół sporządziła: 
 

Magdalena Romankiewicz 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Arkadiusz Augustyniak 


