
  PROTOKÓŁ NR 18/12 
 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 18.04.2012 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.30 i trwało do 13.35 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 
sekretarz powiatu Barbara Rawecka, zastępca głównego księgowego Janina Niwa, naczelnik 
Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień, zastępca 
naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna 
Nikitińska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna 
Krzemińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
przewodniczący Arkadiusz Augustyniak. Głównym punktem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie projektów uchwał na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 18 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony i stanowi 
zał. nr 2. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie . 
 
 

1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XIII); 
 
Radny Leszek Jackiewicz porosił o udzielenie informacji dot. projektu „WAVE-Woda-
Aqua-Viz-Everywhere” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to jeden z programów 
realizowanych przez szkołę. Projekt w 100% był dofinansowany ze środków unijnych  
a poświęcony generalnie wymianie młodzieży w kontekście ochrony środowiska. Aczkolwiek 
gdyby była potrzeba, to na sesję może zostać poproszona dyrektor szkoły o przedstawianie 
bardziej szczegółowej informacji w tym zakresie. 
 
Radny Leszek Jackiewicz powiedział, że jest to wystarczająca informacja. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie 
Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk  
nr 7/XIII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

z przeznaczeniem na realizowane w 2012 roku prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/XIII); 

 
Na posiedzenie przybyła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
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Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał o liczbę podmiotów składających wnioski 
o udzielenie dotacji. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turytsyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że w sumie były 4 podmioty. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest przyjęty regulamin, są określone 
terminy, do kiedy można składać wnioski. Wpłynęły cztery wnioski i na jednym z Zarządów 
została zatwierdzona lista zadań do dofinansowania. Wysokość dotacji wynika z uchwały 
budżetowej powiatu gryfińskiego na 2012 r. Przy udzielaniu dotacji nie został uwzględniony 
wniosek Gminy Moryń, ponieważ jest to zadanie gminy, na które otrzymuje środki 
finansowe. Podobnie jak powiat, gmina powinna mieć program i wspierać podmioty. Ponadto 
pula środków pokazuje, że udział powiatu jest nie większy niż 50%, a co do wartości 
inwestycji stanowi niewielki procent.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Na posiedzenie przybyła radna Alicja Kordylasińska, więc w posiedzeniu uczestniczyło  
4 radnych. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2011 (druk nr 9/XIII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i umów najmu, których przedmiotem 
jest część tej samej nieruchomości (druk nr 10/XIII); 

 
Na posiedzenie przybyła zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości (druk nr 11/XIII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuściła zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
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7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 12/XIII); 

 
Na posiedzenie przybyła naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Lucyna Krzemińska. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
przedstawiła autopoprawki, jakie zostaną wprowadzone do projektu uchwały, których 
potrzeba wprowadzenia wynikła z wcześniejszych posiedzeń komisji. Dodała, że projekt 
uchwały został przesłany do zaopiniowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów, który również wprowadził do niego uwagi.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla 
spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych (druk  
nr 13/XIII); 

 
Radny Zbigniew Głąbała zapytał o liczbę spółek wodnych na terenie powiatu gryfińskiego. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że na terenie powiatu znajduje się 9 spółek, z czego 6 jest gminnych  
a pozostałe 3 - to spółki wodne: Morzycko, Tywa i Różyca.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że spółki wodne mogą również 
korzystać z dotacji od wojewody zachodniopomorskiego. Zgodnie z prawem wodnym jest 
obowiązek utrzymywania urządzeń melioracyjnych. Występuje problem ze spółkami 
wodnymi, ponieważ członkowie muszą wpłacać również składki. Brak spółek wodnych 
powoduje bardzo duże perturbacje. Dzisiaj nie jest się w stanie utrzymać jak gdyby jednego 
odcinka sprawności melioracji, ponieważ jeden od drugiego jest zależny. Zarząd 
przedmiotowym projektem uchwały określającym zasady udzielenia dotacji celowej  
z budżetu powiatu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych, chce zachęcić  
do reaktywowania lub powoływania spółek. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 70% 
kosztów rzeczywistych zadania. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Moryń (druk nr 14/XIII); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zostanie uzupełnione uzasadnienie  
do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o wyszczególnienie zadań związanych  
z ochroną środowiska i gospodarką wodną, na które zostanie przeznaczona pomoc finansowa 
Gminie Moryń w kwocie 4 432,00 zł, tj. przeprowadzenie badań jakości wody w jeziorze 
Morzycko, wykonanie aktualizacji profilu wody oraz dwukrotne oczyszczenie dna kąpieliska. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna 
Krzemińska. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2012 r. (druk nr 15/XIII); 

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

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie puściła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2012 rok (druk nr 16/XIII); 

 
Zastępca Głównego Księgowego Janina Niwa przedstawiła szczegółowo projekt uchwały  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r., zwiększenia i zmniejszenia dochodów  
i wydatków budżetu powiatu, wykazane w formie tabelarycznej w załącznikach. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, jak w praktyce będzie wyglądała akcja ratowania 
płazów-ropuchy szarej Bufo Bufo, na którą zostały przeznaczone środki finansowe. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska nałożyła na Zarząd Powiatu obowiązek ochrony żab, po tym jak ekologiczna 
organizacja zgłosiła szkody w środowisku, tj. na odc. Szczecin – Kłodowo – Binowo. Przez 
drogę powiatową w Puszczy Bukowej w okresie wiosennym przechodzą żaby. Na kierunku 
przechodzenia żab została postawiona plastikowa siatka ogrodowa, przy której są wykopane 
dołki i 3 razy na dobę żaby mają być z nich wyciągane. W przyszłym roku planowane jest 
wcześniejsze wykopanie dołków, w miejscu gdzie żaby zaczynają swoją wędrówkę. Ponadto 
w budżecie powiatu została zabezpieczona kwota w wysokości 50 000,00 zł na zadanie 
inwestycyjne pn. „Modernizacja i adaptacja sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Gryfinie. Już 
dzisiaj Zarząd chce się przygotowywać do budżetu powiatu na 2013 r. Aby myśleć  
o jakiejkolwiek możliwości rozbudowy sali, musi zostać przeprowadzona ekspertyza 
techniczna stwierdzająca wytrzymałość konstrukcji. W przyszłym roku planowana jest 
również wymiana podłogi w szkole. Rozbudowa sali dotyczy uzyskania kolejnej powierzchni 
do ćwiczeń. Zrodził się pomysł, aby wykorzystać powierzchnię nad szatniami stawiając 
ściankę i tym samym zostałaby utworzona jedna bryła. Taka konstrukcja sali gimnastycznej 
jest w Goleniowie. Drugim zadaniem inwestycyjnym, na które zostały zabezpieczone środki 
w kwocie 30 000,00 zł jest „Projekt adaptacji budynku przy ul. Sprzymierzonych 9  
na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie”. Dostosowanie tego budynku  
na potrzeby urzędu będzie tańszą inwestycją od pierwotnych założeń polegających  
na dostosowaniu budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. Pozwoli to zwolnić obecnie 
zajmowany budynek Gminy Gryfino i osiągnąć standardy, jakie powinny funkcjonować  
w urzędach. Obecnie kończone jest przygotowanie strategii oświaty w powiecie gryfińskim. 
Generalnie chodzi o znalezienie kierunków działań z uwagi na niż demograficzny oraz 
zachęcenie młodzieży do wybierania niektórych kierunki kształcenia. Pewną pulę środków 
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planuje się przeznaczyć na strategię sektorową dotyczącą opracowania optymalizacji 
szkolnictwa specjalnego. Zarząd ponownie chce tą sprawę przeanalizować, znaleźć 
odpowiednie rozwiązanie, tak żeby nie czekać do lutego 2013 r., tylko w tym roku 
przeprowadzić pewne procedury, jeżeli wyniknie to z przeprowadzanych analiz. Trzeba 
podjąć działania w tym temacie, z uwagi na to, że w jednej i w drugiej szkole jest podobna 
ilość dzieci. Ponadto inaczej traktowana jest niepełnosprawność głębsza dzieci znajdujących 
się w Nowym Czarnowie. Poinformował, że dokonuje się zmian między zadaniami 
finansowanymi środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zmniejsza się plan 
wydatków o 97 720,00 zł na zadanie „Termomdernizacja budynku pawilonu Nr IV 
edukacyjnego w Nowym Czarnowie w zakresie: ocieplenia ścian, dachu, stroipodachu  
i wymiana stolarki okiennej” przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadanie  
„Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład 
Opiekuńczo Leczniczy”. Co do zasadniczych przetargowych kwot nic się nie zmieniło.  
W projekcie uchwały zostały również zabezpieczone środki finansowe w kwocie  
130 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do kapitału rezerwowego spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie”. Dotyczy to bieżącej działalności spółki mającej miejsce przed 
podpisaniem umowy zbycia udziałów. Zdarzyło się tak, że spółka za rok 2011 osiągnęła 
wynik ujemny. Tak naprawdę wynik ujemny, jaki osiągnęła, w porównaniu z innymi 
szpitalami jest niewielki. Jednak powoduje skutki formalno-prawne, licząc wyniki  
z poszczególnych lat funkcjonowania spółka osiągnęła kapitał ujemny, tzn. strata 
przewyższyła kapitał spółki. Kapitał spółki wynosił 920 000,00 zł, natomiast łączna strata  
za 4 lata wynosiła ok. 1 020 000,00 zł. W związku z tym, w uzgodnieniu z inwestorem 
strategicznym postanowiono, aby przekonać radę do udzielenia pożyczki na okres 3 lat, gdzie 
udziałowiec zobowiązał się do głosowania bez względu na wynik spółki. Co roku pomagano 
spółce poprzez podnoszenie kapitału. Na chwilę obecną postanowiono o udzieleniu pożyczki, 
ponieważ kiedy była zawierana umowa nie chciano burzyć układu, jeżeli chodzi o kapitał 
zakładowy, gdyż trzeba byłoby zaczynać wszystko od nowa. W związku z tym powiat udziela 
spółce pożyczki, natomiast inwestor realizując pakiet inwestycyjny ma wprowadzić do spółki, 
bo z tego będzie rozliczany, środki w kwocie 980 000,00 zł. Spółka ma zostać wyposażona  
w tym roku w nowy sprzęt, zgodnie z załącznikiem do umowy. Inwestor w roku bieżącym  
na sprawy związane z służbą zdrowia w powiecie ma wydać około 1 400 000,00 zł.  
W momencie, kiedy podejmowana była uchwała dot. podnoszenia kapitału założycielskiego 
pojawiła się uchwała o wyrażeniu zgody na podniesienie kapitału założycielskiego, natomiast 
w tym wypadku nie ma przygotowanego projektu uchwały poprzedzającego tych zapisów  
w budżecie. Z analizy przepisów prawnych wynika, że kapitał założycielski, czyli nabywanie 
udziałów, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jest przypisane radzie. Natomiast, 
jeżeli chodzi o wkład pieniężny, czyli pożyczkę nie ma podstawy prawnej, aby rada 
dodatkowo podejmowała uchwałę, w związku z tym zapis znajduje się tylko  
w przedmiotowym projekcie uchwały.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2011 (druk  
nr 17/XIII); 

 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z dokonanych umorzeń wierzytelności  

oraz ulg za 2011. 
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Ad.3 Przyjęcie protokołu z 17. posiedzenia komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 17. posiedzenia w dniu 29.03.2012 r. 
 
Ad.5 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Zbigniew Głąbała zapytał, czy pan Starosta posiada informacje na temat likwidacji 
Urzędu Pocztowego w Starym Czarnowie i filii w Kołbaczu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie posiada takich informacji.  
Jest to spółka Skarbu Państwa i nikt nie informuje samorządu. Jeżeli w takich sprawach 
występuje społeczność lub gmina to starają się daną sprawę analizować i występować  
do odpowiednich instytucji. Jeżeli zostanie złożone pismo lub wniosek w przedmiotowej 
sprawie to wystąpią, ale jest to na zasadzie apelu w danej sprawie.  
 
Radny Zbigniew Głąbała powiedział, że dwa dni temu dowiedział się, że od 1 maja br.  
ma zostać zlikwidowany Urząd Pocztowy w Starym Czarnowie i filia w Kołbaczu,  
a obowiązki przejmie Poczta Polska na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie. Dodał, że na razie 
pójdzie w tej sprawie do Gminy. 
 
Radna Alicja Kordylasińska przekazała wniosek ze swojego dyżuru, w którym zwrócono 
się o przeprowadzenie remontu i doprowadzenia do przejezdności drogi powiatowej  
od Orzechowa w gm. Cedynia do tzw. dzikiej plaży koło Jeziora Orzechowskiego w kierunku  
m. Niesułów. Następnie złożyła wnioski: 
- o sprawdzenie stanu realizacji wniosków, które klub radnych Rady Miejskiej z Cedyni 
składał do Starostwa Powiatowego w zakresie: naprawy nawierzchni przy przystanku 
autobusowym w Lubiechowie Górnym, poszerzenia poboczy na drodze Cedynia – Radostów, 
odkrzaczenia poboczy na odcinkach dróg Czachów-Niesułów i Lubiechów Górny – Cedynia 
(częściowo zostało wykonane) oraz zlikwidowania cieku wodnego na drodze Lubiechów 
Dolny (koło wiatraka). Radna zwróciła się z prośbą o sprawdzenie na ile w tej ostatniej 
sprawie kompetentna jest Gmina a na ile Powiat,  
- o zwrócenie się do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie z prośbą o wymianę zbitego 
lustra drogowego na drodze wojewódzkiej przy skrzyżowaniu z Osiedlem Sójcze Wzgórze  
w Cedyni, 
- na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Cedyni otrzymała informację dot. sfalowanej 
nawierzchni ulicy Kościuszki w Cedyni szczególnie, kiedy zjeżdża się w dół ulicy,  
co powoduje ograniczony komfort jazdy samochodem. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.35. 
  
 
Protokół sporządziła: 
 

Magdalena Romankiewicz 
 
  
 
 Przewodniczący Komisji 
 
             Arkadiusz Augustyniak 


