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PROTOKÓŁ NR 21/12 
WYJAZDOWE POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 27.07.2012 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 
następnie w Zakładzie Psychiatrycznym Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Nowym Czarnowie  
i zakończyło o godz. 15.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych Arkadiusz Augustyniak. Głównym punktem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie części materiałów na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie; Zapoznanie się  
z działalnością Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie 
(dot. funkcjonowania w strukturach Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.). 
 
Porządek obrad 21 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony i stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie części materiałów na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z realizacji w roku 2011 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  
dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości 
(dot. nieruchomości oznaczonej numerem działki 169 o pow. 0,3680 ha, położona  
w obrębie 4, miasta Trzcińsko – Zdrój, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
w trwałym zarządzie Wielofunkcyjnej Placówki Szkolno-Wychowawczej  
w Chojnie.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 
ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Na posiedzenie Komisji przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Ad. Przyjęcie protokołu nr 20/12 posiedzenia Komisji. 
  
Protokół nr 20/12 posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że decyzja w sprawie laboratorium została 
już podjęta przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i nie uda się obronić laboratorium w tych 
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strukturach, w jakich obecnie funkcjonuje. Przekształcenia pewnie będą trwały przez jakiś 
okres. 
 
Radny Leszek Jackiewicz w związku z trwającym remontem parkingu przy ulicy 11 Listopada 
16 d, zapytał dlaczego i w jakim zakresie jest on prowadzony. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to przebudowa parkingu. 
Odpowiedni Wydział złożył wniosek w tym celu argumentując go, że dzięki tej przebudowie 
zostanie zwiększona pojemność parkingu o 12 miejsc, aczkolwiek po zakończeniu prac 
rozważana jest propozycja zainstalowania tam parkomatu. Odzyskaną kostkę brukową  
w ramach pomocy policji zostanie przekazana na poprawę parkingu przy Komendzie 
Powiatowej Policji w Gryfinie. Dodał, że z pozostałych spraw to trwa remont internatu  
przy ZSP nr 2 w Gryfinie, a także zostanie złożony wniosek do PFRON’u  o dofinansowanie  
na zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych, ponieważ jest to obiekt użyteczności 
publicznej. Zostanie także opracowana koncepcja parkingu przy tej szkole. Został zakończony 
remont pawilonu w Nowym Czarnowie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.  
Natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie trwa wymiana  
instalacji c.o.  
 
Na posiedzenie Komisji przyszła wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja Kordylasińska. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja Kordylasińska złożyła wniosek o zbadanie 
sprawy napływania wód deszczowych z góry Cedyni do centrum miasteczka (od nowej apteki 
do kiosku z gazetami). Podczas ulewnych deszczy woda zalewa podwórko i piwnice przy ulicy 
Świerczewskiego 12. Lokatorzy budynku uzyskali odpowiedź z Urzędu Miejskiego w Cedyni, 
że ze sprawą należy zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Zarząd wybrał firmę  
do opracowania strategii dla szkół specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego. 
Pismo znak:BRZ.0012.4. 21.2012.DK 

 
Ad. Zapoznanie się z działalnością Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 
w Nowym Czarnowie (dot. funkcjonowania w strukturach Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie Sp. z o.o.). 
 
Przewodniczący Komisji Arkadiusz Augustyniak przedstawił pismo od Prezesa Zarządu 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. z dnia 24.07.2012 r. wraz z materiałem dotyczącym 
działalności Zakładu Psychiatrycznego Opiekuńczo-Leczniczego (zał. nr 3). 
 
Następnie Komisja udała się na wizytę do Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Nowym Czarnowie oraz nowego pawilonu szkolnego w Nowym Czarnowie  
przeznaczonego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 

 
 Arkadiusz Augustyniak 


