
  PROTOKÓŁ NR 22/12 
 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 29.08.2012 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12:30 i trwało do 13:02 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, 
skarbnik powiatu Izabela Świderek, zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady poprowadził przewodniczący Arkadiusz Augustyniak. Głównym punktem 
posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XV sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Ad.2 Porządek obrad 22 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony  
i stanowi zał. nr 2.  
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
 

1. 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 
(druk nr 3/XV);  

 
(projekt uchwały na druku nr 3/XV został omówiony na posiedzeniu 

 komisji w dniu 31.07.2012 r.) 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości (druk nr 4/XV);  

 
(projekt uchwały na druku nr 4/XV został omówiony na posiedzeniu 

 komisji w dniu 31.07.2012 r.) 
 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonej w Chojnie (druk nr 5/XV);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  
z realizacji w roku 2011 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  
dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 (druk nr 6/XV); 

 
(projekt uchwały na druku nr 6/XV został omówiony na posiedzeniu 

 komisji w dniu 31.07.2012 r.) 
 



 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie gryfińskim 
(druk nr 7/XV);  

 
Sekretarz Powiatu Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że nastąpiła likwidacja szkół, 
należy zatem odzwierciedlić istniejący stan faktyczny. Projekt uchwały związany jest  
z uregulowaniem sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Zmiany dotyczą 
bezpośrednio oferty edukacyjnej, której wynikiem była reorganizacja sieci szkół i placówek 
oświatowych oraz zmiany w przepisach prawa oświatowego. Projekt uchwały ma charakter 
porządkowy. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Plac 

Wolności w Moryniu kategorii drogi powiatowej (druk nr 8/ XV);  
  

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Gmina Moryń wystąpiła z wnioskiem 
o pozbawienie ulicy Plac Wolności kategorii drogi powiatowej. Droga ta nie ma charakteru 
drogi powiatowej, jest to plac, który został wyremontowany ze środków unijnych przez gminę 
przy współudziale powiatu. Umowa użyczenia straciła ważność, wobec czego gmina 
wystosowała wniosek do powiatu wyrażający wolę przejęcia ulicy. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Szkolnej  
w Chojnie kategorii drogi powiatowej (druk nr 9/XV) ; 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Gmina Chojna wystąpiła  
z wnioskiem o przejęcie ulicy powiatowej tj. Szkolnej, która wchodzi w skład projektu, 
realizowanego przez gminę dotyczącego budowy ścieżek wzdłuż murów. Ulica Szkolna jest 
jedynym połączeniem z ulicą Podmurze, która stanowi część tego projektu. Wolę przejęcia 
przedmiotowej ulicy wyraziła Gmina Chojna. Droga ta nie ma charakteru drogi powiatowej, 
zmiana kategorii drogi jest w pełni zasadna.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady 
Powiatu nr VII/62/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011-
2016 (druk nr 10/XV); 

 
Na posiedzenie przybył zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
publicznych Andrzej Krzemiński. 
 
Zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień publicznych Andrzej 
Krzemiński powiedział, że propozycja uchwały związana jest z wnioskiem Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie. Instytucja ta 
ma zamiar przeprowadzić remont budynku przy ulicy Szczecińskiej 33, który jest własnością 
Powiatu Gryfińskiego. Koszt tego remontu został oszacowany na 3 mln złotych.  



Jest propozycja wprowadzenia tej inwestycji do WPI z założeniem, że dofinansowanie  
z budżetu powiatu wynosiłoby 500 tys. złotych i rozłożone byłoby na dwa lata  
(lata 2013-2014). Stowarzyszenie ma zamiar aplikować o środki zewnętrzne do PFRON-u  
o pokrycie tej inwestycji w 50 %. Środki będą pochodziły od gminy, powiatu  
i Stowarzyszenia. Umieszczenie tej inwestycji w WPI umożliwi Stowarzyszeniu aplikowanie 
o środki zewnętrzne. Finansowanie tej inwestycji przez powiat mogłoby być pokryte  
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, czyli mogłyby być 
wykorzystane na tę część inwestycji, która wiązałaby się z termomodernizacją, wymianą 
stolarki okiennej i drzwiowej, instalacją wentylacyjną.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

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

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Olszyna (druk nr 11/XV); 

 
Na posiedzenie przybyła Radna Alicja Kordylasińska. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że planowana jest dotacja w wysokości 
10 tys. złotych. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że wiele jednostek odpowiedziało  
na apel. W związku z zaistniałą sytuacją przyznawana pomoc finansowa waha się  
w granicach od 5 tys. do 15 tys. złotych.  
 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zwrócił się z zapytaniem, na jakie cele zostaną 
przeznaczona te środki. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że pomoc finansowa zostanie 
przeznaczona na odbudowę infrastruktury. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy będą 
zawarte w umowie.  
 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zwrócił się z zapytaniem czy Gmina Olszyna 
zwróciła się o konkretną kwotę pomocy. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że nie. Został przesłany jedynie apel  
o pomoc ze strony Związku Powiatów Polskich, w którym nie była wskazana kwota, o jaką 
wnioskowała gmina. Apel był skierowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. 
W uzasadnieniu zawarta jest informacja o szacowanych stratach poniesionych przez gminę, 
opiewają one na kwotę 97 mln złotych. Ponadto na terenie gminy miał miejsce pożar, który 
dotknął zakład zatrudniający mieszkańców tej gminy.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
 
 
 



10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2012 rok (druk nr 12/XV);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zgodnie z projektem uchwały, 
dochody, które zostały wskazane w zwiększeniach dotyczą projektu, który będzie 
realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie. Projekt będzie realizowany  
w ciągu roku bieżącego oraz przez dwa kolejne okresy budżetowe. Na każdy z okresów,  
w których będzie realizowany projekt zostały przyznane określone transze finansowe. Na rok 
2012 została przyznana kwota w wysokości około 16 tys. złotych, która ma zostać 
wykorzystana na realizację projektu pod nazwą „Młody Przedsiębiorca”. W przypadku 
zwiększenia wydatków kwota 15  tys. złotych dotyczy działań podejmowanych  
w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Zostały też przeznaczone 
środki na zwiększenie rezerwy ogólnej, środki te pochodzą z analizy półrocznej z zadań, które 
na tym etapie zostały zagwarantowane na zabezpieczenie budżetu powiatu. Kwota 10 tys. 
złotych została przeznaczona na pomoc finansową dla Gminy Olszyna, która została 
poszkodowana w trakcie powodzi. Jeżeli chodzi o zmniejszenie wydatków to z rezerwy 
ogólnej będą pochodziły środki na dotację w wysokości 10 tys. złotych zmniejszenia. 
Wszystkie zmiany wykazane w części opisowej zostały również zobrazowane w załącznikach 
do uchwały. Załącznik 1 i 2 dotyczy zmniejszeń lub zwiększeń, jakie mają miejsce po stronie 
dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego. Natomiast kolejne załączniki obrazują 
różne wielkości ekonomiczne charakteryzujące budżet, a które w tym momencie wykazują 
stany aktualne na dzień podejmowania uchwały. 
 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zwrócił się z zapytaniem, czego konkretnie 
dotyczą zmniejszenia w zakresie obiektów sportowych. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że była to kwota przeznaczona  
na realizację boisk sportowych, natomiast w oparciu o istniejący już szacunek i nieogłoszone 
postępowania przetargowe środki przeznaczone na ten cel okazały się być wyższe niż 
zaplanowano. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

11. 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 13/XV); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, powiedziała, że zmiana Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Gryfińskiego związana jest z włączeniem zadania do WPI, tak, aby 
wystąpiła spójność pomiędzy dokumentami planistycznymi - dotyczy włączenia zadania 
związanego z wnioskiem Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Gryfinie. W wyniku tych zmian w załączniku nr 1 do uchwały zmienia się kwota 
wydatków majątkowych wykazana w części drugiej Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Natomiast w załączniku kolejnym do uchwały zostało włączone zadanie pod nazwą: 
„Adaptacja i remont budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gryfinie”. Kwota 500 tys. złotych zabezpieczona do realizacji w latach 
2013 i 2014 (po 250 tys. zł w każdym z okresów budżetowych). Jest to jedyna zmiana, która 
na ten czas powoduje odmienne ukształtowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 



Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 
polityki bud żetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok 
(druk nr 14/XV);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że przedłożony projekt uchwały jest 
wynikiem realizacji zapisów ustawowych - ustawy o samorządzie powiatowym, jak również 
wpisuje się w ciąg procedury planistycznej, jaka została przyjęta w roku 2011. Uchwała  
wytycza główne założenia do konstrukcji budżetu na rok kolejny. Jeżeli chodzi o ogólne 
wytyczne związane z dochodami to tutaj ich wielkość będzie pochodną wielkości, które będą 
pozyskane przez powiat od instytucji zewnętrznych tj. Ministerstwo Finansów (udziały  
w podatku dochodowym) oraz Urząd Wojewódzki (budżet Wojewody w zakresie realizacji 
zadań zleconych). Wielkość dochodów jest również szacowana w oparciu o wykonanie z lat 
poprzednich oraz sytuacji ogólnie panującej na rynku (w gospodarce kraju). Jeżeli chodzi  
o wydatki, ich wielkość będzie stanowiła pochodną tych wszystkich czynników, które były 
omówione wcześniej (informacje pozyskane od instytucji zewnętrznych, składniki 
makroekonomiczne, które są elementem założeń do ustawy budżetowej). Jeżeli chodzi  
o wytyczenie konkretnych działań w poszczególnych obszarach, będą realizowane działania 
mające na celu zwiększenie efektywności wykorzystania majątku powiatu w celu pozyskania 
dodatkowych środków. Jak również będą realizowane zadania, które będą miały na celu 
przygotowanie wniosków koaplikacyjnych pod kolejne konkursy w ramach projektów 
unijnych. Natomiast, jeżeli chodzi o wydatki, zostały one podzielone na określone działania, 
jednym z nich są inwestycje. Inwestycje zostały wytypowane przez Zarząd, wpisują się  
w założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i są to inwestycje, które są już rozpoczęte  
(w roku 2012) bądź też w roku 2012 są przygotowane do dokumentacji pod złożenie 
wniosków aplikacyjnych do finansowania zewnętrznego. Z tych inwestycji zostały wskazane:  

 Przebudowa ulicy Dworcowej w Mieszkowicach, 
 Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Chojnie, 
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino-Linie, 
 Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Chojnie, 
 Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 2 w Gryfinie, 
 Budowa parkingów przy ZSP Nr 2 w Gryfinie. 

 
Została wytypowana również inwestycja dotycząca adaptacji budynku przy ulicy 
Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy. W obszarze 
gospodarki nieruchomościami będą kontynuowane działania mające na celu poprawę estetyki 
i stanu bezpieczeństwa nieruchomości będących własnością Powiatu Gryfińskiego.  
W przypadku administracji publicznej będą kontynuowane działania mające na celu 
utrzymanie certyfikatu jakości ISO. W obszarze służby zdrowia będą podejmowane działania 
mające na celu współpracę ze spółką Szpital Powiatowy w Gryfinie dla poprawy jakości 
obsługi pacjentów i obsługi medycznej na terenie powiatu. Podobnie jak w roku bieżącym 
realizacja niektórych zadań, które na etapie konstrukcji ich źródła finansowania zostaną 
określone jako środki zewnętrzne, realizacja może być uzależniona od pozyskania 
faktycznego tych środków. Wskazane zadania inwestycyjne, które zostały tutaj określone nie 
są jedynymi, które będą podejmowane w roku bieżącym. Według przepisów muszą być 
wskazane te działania, którymi Zarząd ma się kierować przy konstrukcji budżetu na rok 
następny. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 



 
Ad.3 Protokół 21 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 31.07.2012 r. został 
przyj ęty jednogłośnie.  
 
 
Ad.5 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

 
Wnioski złożyła Radna Alicja Kordylasińska:  
 
- w sprawie uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie Powiatu dokończenia inwestycji 

chodników w Piasku. Inwestycja ta zaczęła być finansowana z pieniędzy gminnych  

i powiatowych, ze względu na niedostarczenie dofinansowania ze strony gminy, inwestycja 

została przerwana,  

- w sprawie poprawy nawierzchni ulicy Kościuszki w Cedyni,  

- w sprawie poprawy drogi koło jeziora Orzechowskiego. Tą drogą zajmuje się już powiat, ale 

nie wiadomo czy będzie to wymagało nakładów finansowych w przyszłym roku..  

 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13:02 
                                                                                                                                                                                                                           
 
 

Protokół sporządziła: 
 
Edyta Rybacka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
  Arkadiusz Augustyniak 
 


