
  PROTOKÓŁ NR 27/13 
 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 17.01.2013 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do godz. 13.30 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz sekretarz powiatu Barbara Rawecka, skarbnik powiatu Izabela Świderek oraz 
naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszki Turek. Posiedzenie otworzył, 
stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Arkadiusz Augustyniak. Głównym 
punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie materiałów na XX sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 27 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony i stanowi 
zał. nr 2. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu 

organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 7/XX).  
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek powiedziała, że został 
zaproponowany nowy regulamin organizacyjny Starostwa ze względu na to,  
że dotychczasowy regulamin był sześciokrotnie  zmieniany przez Radę Powiatu i obecnie 
naczelnicy wydziałów wystąpili o wprowadzenie kolejnych zmian wynikających z zapisów 
ustawowych przyjętych w ubiegłym roku przez Sejm RP. Mając na względzie zachowanie 
zasad techniki prawodawczej, w tym jednolitości i czytelności zapisów proponuje się ujęcie 
nowych zmian wraz z zachowaniem dotychczasowych, wprowadzanych do regulaminu. 
Zmiany, które zostały teraz naniesione dotyczą kontroli zarządczej wprowadzonej ustawą  
o finansach publicznych. Ponadto zostały wprowadzone dodatkowe zapisy na wniosek 
Wydziału Komunikacji i Transportu wynikające ze zmian ustaw na których pracuje wydział. 
Następnie w Wydziale Geodezji i Kartografii zmieniają się zasady znakowania map  
i prowadzenia zasobu geodezyjnego. Zmieniała się również ustawa o ochronie informacji 
niejawnych stąd wniosek pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w tym zakresie.  
W związku z kontrolą zarządczą zadania audytora wewnętrznego także uległy zmianie.   
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.27.2013.MR Komisji Spraw Społecznych 
- o zmiany w treści § 49 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie stanowiącego załącznik do ww. projektu uchwały: 

1)  lit. e „analiza arkuszy organizacji pracy szkół oraz placówek oświatowych,  
dla których organem prowadzącym jest powiat” otrzymuje brzmienie: „e) analiza 
arkuszy organizacji pracy szkół oraz placówek oświatowych i ich aneksów,  
dla których organem prowadzącym jest powiat,”, 

2) lit. g „monitorowanie wyników egzaminów zewnętrznych” otrzymuje brzmienie:  
„g) analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych” , 

3) dodaje się lit. y w brzmieniu: „y) informowanie o realizacji zadań oświatowych” , 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały ze zmianami.  
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Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. 
 
2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XX).  
 
Radna Alicja Kordylasińska odnosząc się do zapisu z protokołu Zarządu w dniu  
13 grudnia 2012 r., tj. „na wniosek naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 1 do umowy  
nr EK/09/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. zawartej z Międzyszkolnym Klubem Sportowym 
HERMES z siedzibą w Gryfinie, w którym zmienia się termin II rzutu XIV Grand Prix 
Gryfina w Biegach Górskich z 8 grudnia na 1 grudnia 2012 r.”, zapytała, czy zostało coś 
zmienione po fakcie.  
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział, że pismo wpłynęło wcześniej, przed 
posiedzeniem Zarządu.   
 
Radna Alicja Kordylasińska poprosiła o udzielenie szerszej informacji w zakresie 
zatrudnienia drugiego członka zarządu spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział, że jest to wolą spółki, rolą Zarządu było 
jedynie wydanie opinii. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała jaka była opinia. 
 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że opinia była wówczas taka,  
że Dom Lekarski powinien udzielić więcej informacji z podaniem miejsca i czasu pracy tej 
osoby. W między czasie nastąpiły jeszcze inne zmiany kadrowe w spółce, został odwołany 
dotychczasowy prezes spółki pan Jerzy Piwowarczyk i jego miejsce zajęła proponowana 
wówczas osoba.   
 
Członek Zarządu Jan Podleśny powiedział, że taka była wola właściciela spółki. 
 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka dodała, że regulują to zapisy umowy. 
 
Radna Alicja Kordylasińska poprosiła o udzielenie szerszej informacji dot. pisma dyrektora 
DPS w Moryniu stanowiącym odpowiedź na wystąpienie pokontrolne wojewody 
zachodniopomorskiego w zakresie systemu przyzywowo – alarmowego w placówce. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział, że Zarząd zapoznał się z pismem,  
w którym nie było żadnych zastrzeżeń, co do funkcjonowania tego systemu.  

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2012 r. (druk nr 2/XX). 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że ze sprawozdań poszczególnych komisji 
wynika jakie wnioski zostały zrealizowane, jakie są w toku, jest to czytelne.    
 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że informacja została przygotowana 
zgodnie z wnioskiem radnej.  
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2013 r. (druk nr 3/XX). 
 
Radna Alicja Kordylasińska zaproponowała aby II półroczu wziąć pod uwagę   wyjazdowe 
posiedzenie komisji do Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2012 r. (druk nr 4/XX). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gr yfinie na 2013 r. (druk  
nr 5/XX).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Gryfinie na 2013 r. (druk nr 6/XX). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2013 rok (druk nr 8/XX). 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiany wynikają z konieczności 
zwiększenia środków w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków  
o 1 517 142,78 zł w związku z realizacją projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia 
społecznego w Powiecie Gryfińskim” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie oraz przekazaniem dotacji dla gmin biorących udział w projekcie partnerskim. 
Informacje o ostatecznych kwotach przyznanych środkach wpłynęły do jednostki po nowym 
roku. Wydatki są kwalifikowane od miesiąca stycznia i występuje konieczność 
zabezpieczenia głównie po stronie wydatkowej środków, które będą przeznaczone  
na działania wobec beneficjentów przez poszczególnych partnerów i Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołów z 25. i 26. posiedzenia komisji. 
 

   Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 25. posiedzenia w dniu 28 listopada 2012 r. 
 

         Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 26. posiedzenia w dniu 18 grudnia 2012 r. 
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Ad.6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał, czy któryś z członków komisji chciałby 
zabrać głos w związku z przesłaną publikacją popularnonaukową „Życie – lubię to”  
nt. problemu aborcji i in vitro (zał. nr 3 do niniejszego protokołu). 
 - brak dyskusji 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.27.2013.MR radnej Alicji Kordylasińskiej 
 - ile wniosków wpłynęło w latach 2011-2012 o odszkodowanie z tytułu uszkodzeń pojazdów 
powstałych na drogach powiatowych? Jakie kwoty odszkodowania zostały wypłacone?  
Ile wniosków nie zostało pozytywnie rozpatrzonych? 
 
Zapytanie nr BRZ.0012.4.27.2013.MR przewodniczącego Arkadiusza Augustyniaka  
- czy osoby obecnie odbywające kurs na prawo jazdy kat. D, finansowany w ramach projektu 
pn. „Młodzi kierowcy autobusów na start” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Gryfinie, będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu na starych zasadach? Nowe 
przepisy pozwolą na uzyskanie takich uprawnień dopiero osobom po ukończeniu 25 roku 
życia. Co z osobami, które jeszcze nie ukończyły 25 r.ż.? Czy będą zmuszone zrezygnować  
z kursu i możliwości podjęcia pracy? 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.30. 
 
Protokół sporządziła: 
 

Magdalena Romankiewicz 
  
 
 Przewodniczący Komisji  
 
             Arkadiusz Augustyniak 


