
  PROTOKÓŁ NR 20/12 
 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 27.06.2012 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 14.05 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, 
skarbnik powiatu Izabela Świderek, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień, zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska. Posiedzenie otworzyła, 
stwierdziła quorum i obrady 20 posiedzenia poprowadziła wiceprzewodnicząca Alicja 
Kordylasińska, powołana przez komisję. Głównym punktem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 18 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony i stanowi 
zał. nr 2. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu 18., 19. posiedzenia komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół 18. posiedzenia z dnia 18.04.2012 r. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół 19. posiedzenia z dnia 24.05.2012 r. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie . 
 
 

1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XIV); 
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska zapytała, czy Zarząd Powiatu powierzył pani 
Adrianie Salamończyk stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie na okres 5 lat. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział, że tak. 
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska zapytała o sprawę związaną z naruszeniem 
dyscypliny finansów publicznych i złożeniem wniosku do Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów.  
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że jednostka złożyła sprawozdanie  
po terminie. Sprawa wygląda w ten sposób, że Rzecznik wystąpił o dostarczenie niezbędnej 
dokumentacji do rozpoznania sprawy. 
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska poprosiła o wyjaśnienie sprawy związanej  
z wystąpieniem do Prezesa Zarządu Gryfińskiego TBS z pismem informującym  
o negatywnym rozpatrzenia sposobu rozliczania kosztów z tytułu korzystania ze służebności 
drogowej dla nieruchomości położonej przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział, że chodzi o nieruchomość przy Warsztatach 
Terapii Zajęciowych w Gryfinie. Panuje konflikt pomiędzy mieszkańcami budynku 
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mieszkalnego a WTZ. Mieszkańcy chcieliby, aby do WTZ została wydzielona inna droga,  
nieprzebiegająca przez bramę założoną przez Wspólnotę. Chcieli, aby powiat partycypował  
w kosztach zrobienia drogi na działce należącej do Gminy Gryfino. Zaproponowano 
utworzenie drogi od strony Szpitala jednak są to duże nakłady finansowe. Zarząd stanął  
na stanowisko, że nie będzie partycypował w kosztach. Mieszkańcy wraz z WTZ muszą się  
ze sobą porozumieć. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2011 (druk nr 2/XIV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie gryfińskim na lata 2012-2016” 
(druk nr 3/XIV); 

 
Na posiedzenie przybyła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że projekt strategii został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji stałych 
Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 24 maja br. Od tamtego czasu zostały wprowadzone 
kosmetyczne poprawki, niezmieniające merytorycznie treści strategii 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia szkół 
zawodowych (druk nr 11/XIV); 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że projekt uchwały jest kontynuacją podjętych przez Radę Powiatu działań,  
gdyż w dniu 16 lutego br. Rada podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia szkół.  
W oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, na sześć miesięcy przed terminem 
przekształcenia szkoły powiadomiono rodziców uczniów, Zachodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty oraz organ wykonawczy.  
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska poprosiła o poprawienie błędów gramatycznych 
w przedmiotowym projekcie uchwały.  

 
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 wysokości opłat  
za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 
przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów 
wodnych położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego obowiązujących w roku 
2012 (druk nr 4/XIV); 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia organu 
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku  
o dofinansowanie w ramach IV konkursu programu priorytetowego 
„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (druk nr 5/XIV); 

 
Na posiedzenie przybył zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Andrzej Krzemiński. 
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska powiedziała, że w pkt 4 uzasadnienia  
do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie został poprawiony błędnie podany okres 
finansowania inwestycji (termomodernizacja budynku internatu wraz z częścią mieszkalną, 
stołówką, łącznikiem przy ZSP Nr 2 w Gryfinie), powinno być na lata 2008-2014. 
 
Zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński powiedział, że jest to projekt uchwały intencyjnej upoważniający Zarząd 
Powiatu do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach IV konkursu programu 
priorytetowego „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”, który pozwoli  
na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Gryfińskiego”. W ramach 
projektu zostanie przeprowadzonych 9 zadań wymienionych w uzasadnieniu do projektu 
uchwały. Złożony wniosek wpisuje się w ciąg inwestycji mających na celu poprawę 
warunków termicznych budynków powiatowych. Niektóre z wymienionych inwestycji  
są w toku realizacji, tak więc w przypadku pozytywnej czy negatywnej decyzji Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą one kontynuowane. Jeżeli zostanie 
przyznane dofinansowanie to powiat otrzyma zwrot 30% kosztów zadania.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuścił zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Andrzej Krzemiński. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na ustanowienie służebności na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 6/XIV); 

 
Na posiedzenie przybyła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności na nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej w Gryfinie 
przy ul. Łużyckiej, stanowiącej własność powiatu. Opłata z tytułu ustanowienia służebności 
przejścia, przejazdu oraz służebności przesyłu wynosi 4 920,00 zł z VAT na okres 10 lat.  
Po tym okresie kwota ponownie będzie ustalana i będzie zawieranie porozumienie z ENEĄ 
Operator Sp. z o.o. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest część  
tej samej nieruchomości (druk nr 7/XIV); 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 
wystąpiła o wyrażenie zgody na zawarcie na okres 3 kolejnych lat kolejnych umów dzierżaw.  
Dzierżawcy korzystają z tych nieruchomości, dbają o nie oraz wszelkie należności regulują w 
terminie. Jest to korzystne dla szkoły a w dzisiejszych czasach pozyskanie nowych 
dzierżawców jest trudne. 
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska zapytała, co znajduje się w trzech salach 
lekcyjnych w budynku szkoły. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odpowiedziała, że szkoła EDUKATOR prowadzi zajęcia lekcyjne dla młodzieży 
i osób dorosłych.  
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska zapytała, czy pozyskiwane fundusze zasilają 
dochód szkoły, czy odprowadzane są na konto powiatu. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że zgodnie z przepisami odprowadzane 
są na konto powiatu, ale z zasady powracają do planów finansowych jednostek. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

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

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zakazu 
używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach 
Jeziora Jeleńskiego położonego na terenie gminy Chojna (druk nr 8/XIV); 

 
Na posiedzenie przybyła naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Lucyna Krzemińska. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że przygotowany projekt uchwały został podyktowany wnioskiem Gminy 
Chojna, do której z kolei wpływały wnioski od mieszkańców mających domki rekreacyjne  
w okolicach jeziora Jeleńskiego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, 
rada powiatu jest organem kompetentnym do ograniczenia bądź zakazania użytkowania 
jednostek pływających.  
 
Radny Zbigniew Głąbała zapytał, czy wniosek burmistrza był przedmiotem obrad sesji 
Rady Miejskiej w Chojnie. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że było to omawiane na posiedzeniu Rady w Gminie Chojna, w kwietniu  
w tej sprawie burmistrz zorganizował konsultacje społeczne.  
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Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska zapytała o wynik przeprowadzonych 
konsultacji społecznych. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że podczas konsultacji opowiedziano się za zakazem. Wcześniej przed 
konsultacjami społecznymi, mieszkańcy złożyli bezpośrednio wniosek do Starosty. Starostwo 
ma w obowiązku zapytać burmistrza, co wynika też z planu, że są tam tereny rekreacyjne. 
Pierwotnie burmistrz nie był za ustanowieniem takiej strefy, jednak naciski mieszkańców 
doprowadziły do przeprowadzenia konsultacji społecznych, po których burmistrz wystąpił  
z takim wnioskiem. 
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska zapytała o konsekwencje prawne złamania 
przepisu. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że nie regulują tego przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, ale przepisy 
karne.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. 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 9/XIV); 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że projekt uchwały był przedmiotem obrad XII sesji Rady Powiatu. Jednak 
Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały, z uwagi na zapisy § 3, 
który mówił o wysokości dotacji. Pierwotna wersja brzmiała, że wysokość dotacji nie może 
przekroczyć 50% kosztów rzeczywistych zadania. Nadzór uznał, że jest to zapis budzący 
wątpliwości, czy nie do końca precyzyjny. Potencjalny beneficjent nie będzie wiedział, jaką 
kwotę otrzyma. W związku z tym doprecyzowano ten zapis „wysokość dotacji wynosi 50% 
kosztów rzeczywistych zadania …”. Ponadto doprecyzowano zapis mówiący o tym,  
że o rozpatrzeniu wniosku będzie decydowała kolejność ich składania do wyczerpania 
środków zabezpieczonych w budżecie.  
  
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska odnosząc się do § 7 ust. 1 pkt 3 „Zarząd 
Powiatu w Gryfiie ostatecznie zatwierdza zgłoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa propozycje lub proponuje wybrane zadania oraz wysokości dotacji” 
powiedziała, że literalnie z tego zapisu wynika, że Zarząd proponuje też wysokość dotacji. 
Kłóci się jej to z kompletnym kosztem dofinansowania dotacji w wysokości 50%, bo co to 
znaczy „proponuje wysokość dotacji”.  
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że na podstawie złożonych wniosków, Wydział formułuje, czy ma jakieś 
rozeznanie, jaką kwotę zarezerwować w budżecie. Zestawienie ze złożonymi wnioskami jest 
przedstawiane Zarządowi Powiatu. Ostatecznie o przyznaniu określonej kwoty w budżecie 
decyduje Zarząd  
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska powiedziała, że chodzi ogólnie  
o zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie. Pierwotnie zrozumiała, że chodzi  
o wysokość dla Iksińskiego wnioskodawcy. 
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Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że w § 7 została zawarta procedura i projekt planu budżetowego. 
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska poprosiła o poprawienie błędnych zapisów  
gramatycznych w przedmiotowym projekcie uchwały.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

11. 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 10/XIV); 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że występuje analogiczna sytuacja jak w przypadku poprzedniego projektu 
uchwały. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie stwierdziła nieważność uchwały 
będącej przedmiotem XII sesji Rady Powiatu. Została zmieniona wysokość dotacji, z 70%  
na 40 % kosztów rzeczywistych zadania z uwagi na możliwość pozyskiwania przez spółki 
dodatkowych środków finansowych. 
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska poprosiła o poprawienie błędnych zapisów 
gramatycznych w przedmiotowym projekcie uchwały.  
 

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

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2012 r. 
(druk nr 12/XIV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

na 2012 rok (druk nr 13/XIV); 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że jeżeli chodzi o dochody to zmiany 
włączone w treść projektu uchwały, dotyczą otrzymanych środków w ramach realizowanych 
projektów zewnętrznych. Taka sytuacja dot. dochodów uwzględnionych w dziale 600 
Transport i łączność, gdzie nastąpił wpływ ostatniej transzy zrealizowanego zadania „Budowo 
drogi Bartkowo-Gajki” w kwocie prawie 20 000,00 zł. Natomiast pozostała kwota pojawiła 
się po stronie zmniejszenia dochodów i wynika tylko i wyłącznie z dostosowania w podziale 
klasyfikacji budżetowej do rzeczywiście otrzymanych środków, po to aby plan i wykonanie 
były spójne. Jeżeli chodzi o kolejne dochody z tytułu zewnętrznych projektów są to środki 
uwzględnione w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie 94 545,88 zł, na którą składają 
się dwa projekty realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. 
Pierwszy z nich „Rozmawiaj, Tańcz, Myśl-Realizuj się”, drugi – „Staże hotelarzy”. Następnie 
kwota 100 079,49 zł uwzględniona w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa pochodzi  
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z odszkodowań za zajęcie nieruchomości na inwestycje publiczne. Kwota 552 000,00 zł 
pojawiająca się zarówno po stronie zwiększeń jak i zmniejszeń a uwzględniona w dziale 851 
– Ochrona zdrowia dot. doprecyzowania planu i jego realizacji w obrębie jego klasyfikacji 
budżetowej. W planie dochodów i wydatków została również uwzględniona dotacja celowa 
przekazana przez gminę Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Jeżeli chodzi o wydatki, to ich wzrost 
następuje w wyniku włączenia tytułów dochodów oraz z przesunięć pomiędzy realizowanymi 
zadaniami. Kwota prawie 120 000,00 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu drogownictwa 
i zasili plan finansowy Wydziału Zarządzania Drogami. Są również środki uwzględnione  
w ramach realizowanych projektów zasilających plany finansowe szkoły. Środki zostały 
uwzględnione w rozdziale 80195. Ponadto są również takie tytuły wydatków, które wcześniej 
były zaplanowane a dokonywane są jedynie ich przesunięcia, tak aby zostały zabezpieczone 
środki w ramach realizowanych projektów, chodzi o zmiany zasady finansowania projektu 
„Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”, cyklicznie realizowanego 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Przedstawiony projekt uchwały dostosowuje 
również kwoty stanowiące rozchody w budżecie, a wynika to z faktu rozliczenia  
i zakończenia księgowego roku poprzedniego. W zał. nr 3 do projektu uchwały pojawiły się 
nowe źródła finansowania deficytu. W chwili obecnej po rozliczeniu roku budżetowego 
deficyt będzie finansowany kredytem w wysokości 1 000 000,00 zł, jak również z wolnych 
środków w wysokości 500 000,00 zł. Wszystkie zmiany przedstawione w projekcie uchwały 
zostały zawarte również w załącznikach.  
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska poprosiła o naniesienie wskazanych poprawek 
literowych w przedmiotowym projekcie uchwały. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2012 – 2039 (druk nr 14/XIV); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że obowiązek konstrukcji Wieloletniej 
Prognozy Finansowej pojawił się od roku 2010 i zgodnie z założeniami ustawowymi WPF 
powinna być zbieżna przynajmniej głównymi wielkościami z budżetem na określony okres. 
W zał. nr 1 do projektu uchwały zmienia się konstrukcja roku 2012 w taki sposób, że zarówno 
dochody jak i wydatki oraz inne charakterystyki związane z gospodarką finansową zostały 
dostosowane do rzeczywistych wielkości, ponieważ od stycznia do czerwca br. dokonywane 
były zmiany zarówno przez Zarząd jak i Radę Powiatu. Wielkości wskazane po stronie 
dochodów i wydatków odpowiadają kwotom wynikającym w chwili obecnej z budżetu 
powiatu na rok 2012. Załącznik nr 2 zawiera główne wytyczne, które zostały przyjęte  
do konstrukcji WPF z uwagi na to, że odnosi się w głównej mierze do okresów innych niż rok 
2012. Tak naprawdę zmiany, jakie w nich nastąpiły mają charakter zmian kosmetycznych. 
Natomiast załącznik nr 3 uległ zmianie w wyniku wniosku, który został złożony  
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym 
zadanie ujęte w WPF, oznaczone nr 2c) 7 – termomodernizacja obiektów powiatu 
gryfińskiego, zostało zaktualizowane i rozpisane, zgodnie ze złożonym wnioskiem na lata 
realizacji począwszy od 2012 r. do 2014 r. Ponadto została zmieniona konstrukcja, właściwie 
zasady realizacji zadania uwzględnionego w wierszu 2c) 5 – przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa budynków SOSW w Chojnie. Zadanie planowane jest do realizacji począwszy  
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od roku 2013 do 2015 r. Również zostało wprowadzone zadanie ujęte w wierszu 2c) 6  
– modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie. Kwota w wysokości 150 000,00 
zł rozpisana jako planowana do realizacji w roku 2012 i 2013. Jeżeli chodzi o zadania, które 
zostały ujęte w WPF, jako zadania bieżące, to wydziały i jednostki organizacyjne  
nie wnioskowały o zmianę w wielkościach czy w zakresie realizowanych przez siebie zadań.  
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska poprosiła o naniesienie wskazanych poprawek 
literowych w przedmiotowym projekcie uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfińskiego za 2011 rok (druk nr 15/XIV); 

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 
radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu jak również sprawozdanie finansowe 
powiatu za 2011 r., które to sprawozdania w szczególności finansowe od roku 2010 podlega 
zatwierdzeniu przez organ stanowiący jednostki. Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu 
powiatu gryfińskiego za 2011 r. 
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska zapytała o powód pojawienia się pod koniec 
2011 r. należności wymagalnych. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że są to należności wynikające  
z obowiązku wnoszenia odpłatności przez rodziców za dzieci umieszczone w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, zdarzają się również należności z tytułu dzierżaw, wynajmów 
w jednostkach. Ponadto są jeszcze należności z tytułu usług świadczonych przez starostwa  
tj. usługa geodezyjna, kartograficzna. Są to trzy tytuły, które w przeważającej mierze 
stanowią te należności.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2011 rok (druk nr 16/XIV); 

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że przedstawiony projekt uchwały spełnia 
wymogi, jakie są stawiane tego typu uchwale przez przepisy prawne i jest on skonstruowany 
o wzór przedłożony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Radnym zostały 
dostarczone wszystkie dokumenty, w tym opinia Komisji Rewizyjnej oraz uchwała Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pozytywnie opiniująca wniosek 
Komisji Rewizyjnej w/s udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2011 r.  
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska poprosiła o wyjaśnienie zapisu § 3 pkt 10 
wniosku Komisji Rewizyjnej w/s udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za 2011 r., tj. w 2011 r. uruchomiony został kredyt 
długoterminowy w kwocie 4 000 000,00 zł, zaciągnięty w kwocie 5 000 000,00 zł, 
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przeznaczony na realizację inwestycji drogowych współfinansowanych środkami 
zewnętrznymi. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że uchwała którą radni podejmowali 
dopuszczała możliwość zaciągnięcia kredytu w wysokości 5 000 000,00 zł, natomiast okres  
i transze jego uruchomiania zostały określone jako 4 000 000,00 zł w 2011 r.  
oraz 1 000 000,00 zł który jest do uruchomienia do końca 2012 r.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski.      
                                                           

Ad.5 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska odnosząc się do odpowiedzi prezesa Zarządu 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na pismo Przewodniczącego Powiatowej Rady 
Zatrudnienia w/s Strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 2012-2035 zapytała o zawarte  
w niej plany dot. ZEDO. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że pismo mówi o tym, że generalnie 
nie ma planów likwidacji i sprawa jest do przedyskutowania, a treść pisma znajduje się 
do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu.  
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska zapytała, czy konkretne propozycje zostały 
skierowane w stronę ZEDO. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że nie. 
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska zapytała o funkcjonowanie laboratoriów  
w stacjach sanitarno-epidemilogicznych.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że odbywają się spotkania, przede 
wszystkim Wicewojewody i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, gdyż do końca września 
ma zostać przekazana wizja zmiany funkcjonowania laboratoriów do Państwowego 
Inspektora Sanitarnego. W jednej z wczorajszych gazet zostało napisane, że żadne decyzje  
dot. likwidacji czy zmian ustawowych nie będą podejmowane do końca września.  
Na ostatnim spotkaniu powiedziano, że jest to nieuniknione i złożono propozycję, żeby załoga 
sama opowiedziała się co do likwidacji. Z odpowiedzi wynika, że proces trzeba rozłożyć  
na etapy, a z danych wynika, że na 16 laboratoriów w województwie zachodniopomorskim 
jest nierównomierne zatrudnianie osób w laboratoriach. Z danych wynika, że często 
laboratoria zatrudniające większą liczbę osób połowę zleceń przekazują na zewnątrz. 
Pokazuje to, że przez wiele lat dopuszczono do pewnej nieracjonalności i nic w tej dziedzinie 
nie zrobiono. Można byłoby powiedzieć, że zamyka się część laboratorium i zostawia tak jak 
na dzisiaj jest powiedziane 3, a docelowo 2. Dzisiaj mówi się tylko o pozostawieniu  
w Szczecinie, Koszalinie i Kamieniu Pomorskim. Była to jedna propozycja, a druga dotyczy 
powstania ewentualnie spółek pracowniczych. Jednak nie ma osób, które czują odwagę 
i przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności, jest zbyt wiele niewiadomych.  
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska zapytała, czy zapadły już jakieś postanowienia 
związane z Sądem Rejonowym w Gryfinie. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że dokładnie będzie wiadomo,  
gdy ukaże się rozporządzenie.  
 
Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska zapytała, czy Starosta może przekazać 
informacje z dzisiejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników, w którym uczestniczył.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że dzisiejsze posiedzenie było 
konstruktywne, trwało 3 godziny. Udzielone zostało absolutorium dla Zarządu Spółki i Rady 
Nadzorczej, odwołana została dotychczasowa a powołana nowa Rada. W skład Rady 
Nadzorczej został wybrany finansista, lekarz ortopeda oraz osoba związana z Radą Miejską  
i m. Gryfino. Zapoznano się ze sprawozdaniem, omówiono wyniki i ich przyczyny, na które 
wpłynęły dwie sprawy dobrowolne zrezygnowanie z części nadlimitów i nieudana próba 
wygrania konkursu na opiekę nocną i świąteczną. Dodał, że na razie większych problemów  
w spółce nie ma.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.05 
  
 
Protokół sporządziła: 
 

Magdalena Romankiewicz 
 
  
 
 Przewodniczący Komisji 
 
             Arkadiusz Augustyniak 


