
  PROTOKÓŁ NR 15/12 
 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 11.01.2012 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 13.55 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący 
Arkadiusz Augustyniak. Głównym punktem posiedzenia było przyjęcie sprawozdania 
rocznego z planu pracy Komisji w 2011 r. oraz przyjcie planu pracy Komisji na 2012 r. 
Porządek obrad 15. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony i stanowi 
zał. nr 2. Do pkt 3 porządku obrad zostało wprowadzone przyjęcie protokołu z 13 posiedzenia 
komisji z dnia 14.12.2011 r. 
 
Ad.4 Przyjęcie sprawozdania rocznego z pracy Komisji w 2011 roku. 
 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak powiedział, że do sprawozdania z pracy Komisji 
w 2011 r. została dodana sugestia radnej Alicji Kordylasińskiej. Czy do sprawozdania  
są jakiekolwiek zastrzeżenia, pytania? 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że chciałaby bardziej szczegółowej informacji  
o składanych wnioskach i zapytaniach tak, aby po czterech latach, na zakończenie kadencji  
na podstawie sprawozdań z pracy Komisji, można było stwierdzić, co zostało zrobione, czego 
się nie udało zrobić. Natomiast tak lakoniczna informacja, że Komisja składała wnioski  
i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez powiat gryfiński niewiele wnosi do treści 
sprawozdania. Chodzi o to, aby zostały wyszczególnione wnioski i zapytania wraz  
z informacją o ich stanie na dzień dzisiejszy. 
 
Komisja przyjęła większością głosów sprawozdanie roczne z pracy Komisji w 2011 r. wraz  
ze zmianami. 
 
Ad.5 Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 r. 
 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak powiedział, że do planu pracy w okresie styczeń – 
marzec został wprowadzony następujący punkt: Zapoznanie się z działalnością Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Gryfinie. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że jej małe doświadczenie związane  
z wyjazdowymi posiedzeniami komisji wskazuje, iż te wyjazdy są potrzebne. Zupełnie 
inaczej się rozmawia i można zaradzić potrzebom. 
 
Komisja przyjęła jednogłośnie planu pracy Komisji na 2012. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 13. i 14. posiedzenia Komisji. 
 
Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 13. posiedzenia w dniu 14 grudnia 2011 r. 
 
Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 14. posiedzenia w dniu 21 grudnia 2011 r. 
 
Ad.6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 



Radny Leszek Jackiewicz powiedział, że otrzymał odpowiedź naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, w której został wymieniony zakres prac z wykonawcą,  
tj. zlikwidowanie przyczyny zalewania poprzez wyprofilowanie odpowiedniego spadku 
rynny, usunięcie powłok na ścianach i sufitach porażonych grzybem, zabezpieczenie 
preparatami przeciwgrzybicznymi oraz położenie nowych warstw wykończeniowych.  
Z pisma znak:BRZ.0012.4.14.2011 z dnia 4 stycznia 2012 r. wynika, że 9 stycznia br. miał się 
zakończyć remont i odbyć odbiór wykonanych robót. Radny zapytał, czy prace zostały 
wykonane w podanym terminie. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział, że z informacji, które posiada, wykonawca 
wszedł na budowę i je wykonywał, ale nie wie czy prace zostały zakończone. 
 
Radny Leszek Jackiewicz powiedział, że we wcześniejszym piśmie znak: 
BRZ.0012.4.12.2011 z dnia 13 grudnia 2011 r., naczelnik Wydziału RI napisała o naprawie 
rynny, w której stoi woda i potrzebie naprawienia jej spadu. W odpowiedzi napisała również 
o tym, że podpiwniczenie jest zalewane wodą, co powoduje zawilgocenie i zagrzybienie 
ścian, o odparzonych płytkach na podeście wejściowym i o obcieraniu stolarki aluminiowej  
w wiatrołapie o podłoże. Trzy dodatkowe usterki, które wykonawca miał usunąć. Natomiast 
nie zostały one wymienione w odpowiedzi na pismo znak: BRZ.0012.4.14.2011 naczelnika 
Wydziału RI, w którym zostały ustalone usterki z wykonawcą. W związku z tym zapytał, czy 
to jest jakieś niedopatrzenie. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny powiedział, że skontaktuje się telefonicznie z naczelnikiem 
Wydziału RI w związku ze złożonym zapytaniem. 
 
Przewodniczący ogłosił 5-minutową przerwę. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odnosząc się do rozmowy telefonicznej z naczelnikiem 
odpowiedział, że prace w zakresie wyprofilowania odpowiedniego spadku rynny zostały 
wykonane. Natomiast w okresie ferii zimowych zostaną wykonane pozostałe prace.  
 
Wnioski Nr BRZ.0012.4.15.2011 radnej Alicji Kordylasińskiej: 
- prośba do Zarządu Powiatu o przygotowanie w ciągu 10 dni informacji z prowadzonych 
dotychczas wszystkich inwestycji (drogowych, w tym również zimowe utrzymanie dróg  
i innych) oraz tych, które planuje się wykonać od 2012 r. do zakończenia kadencji na terenie 
gminy Cedynia. Jak będzie wyglądało to w planach i rzeczywistości? Ponadto prośba  
o podanie kwoty podatku od sprzedaży budynku po Straży Granicznej w Osinowe Dolnym, 
bo będzie to przychód gminy Cedynia; 
- w imieniu sołtysa m. Czachów zwróciła się z prośbą o odkrzaczenie poboczy drogi 
powiatowej na odc. Czachów- Niesułów oraz zakopanie dużego dołu znajdującego się na tym 
odcinku. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.50. 
 
Protokół sporządziła: 
 

Magdalena Romankiewicz 
 Przewodniczący Komisji  
 
             Arkadiusz Augustyniak 


