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PROTOKÓŁ NR 31/13 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 22 maja 2013 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 13.20 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, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
Waldemar Derkacz, pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Piotr Ignaciuk. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Arkadiusz Augustyniak. Głównym 
punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.2 Porządek obrad 31 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony  

i stanowi zał. nr 2. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 30 posiedzenia komisji. 
 
         Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 30. posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2013 r. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
I.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXIV);  
 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Arkadiusz Augustyniak powiedział,  
że 25 kwietnia 2013 roku Zarząd wyraził zgodę na zwolnienie dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie z realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki  
w wymiarze 3 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2012/2013, w okresie od dnia 2 maja  
do dnia 31 sierpnia br.,  co jest powodem tego zwolnienia? 
 
Radny Jan Podleśny odpowiedział, że powodem zwolnienia z zajęć edukacyjnych jest fakt, 
że pani dyrektor wróciła z urlopu macierzyńskiego, ten stan rzeczy będzie trwał tylko  
do końca roku szkolnego. W innym wypadku trzeba by było odebrać innemu nauczycielowi 
te 3 godziny.  
 
II.  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 
2013 (druk nr 2/XXIV);  

 
Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 
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III.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  
z realizacji w roku 2012 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2015 (druk nr 3/XXIV); 
 

Na posiedzenie przyszedł Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 i Nadzoru Właścicielskiego Piotr Ignaciuk. 

 
Radny Jan Podleśny powiedział, że w przedstawionym materiale uwzględniono jedynie 
jednostki organizacyjne powiatu, analizując nazwę programu tj. Lokalny Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 – 2015 powinny  
być uwzględnione wszystkie podmioty z terenu powiatu, które świadczą usługi w tym 
zakresie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuścił Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 i Nadzoru Właścicielskiego Piotr Ignaciuk. 

 
IV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji 

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu  
się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego (druk  
nr 4/XXIV);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfi ńskiego za 2012 rok (druk nr 5/XXIV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
VI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok  (druk nr 6/XXIV): 
 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Arkadiusz Augustyniak powiedział,  
że członkom komisji przekazana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2012, opinia ta jest pozytywna, stanowi zał. nr 3. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
Ad. 5  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Wniosek nr BRZ.002.4.31.2013.ER Radnego Jana Podleśnego: 
 - prośba o uwzględnienie na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego informacji  
o podmiotach z terenu powiatu, które świadczą usługi w zakresie ochrony zdrowia, nawet 
tych, które nie mają podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.  
 

Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski.  
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Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Arkadiusz Augustyniak zwrócił  
się z zapytaniem na jakim etapie znajdują się rozmowy z Gminą Banie dotyczące drogi Banie 
– Dłużyna oraz czy zostało zawarte już porozumienie z gminą w tej sprawie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Gmina Banie składając swój 
projekt oraz proponując pewne rozwiązania w tym zakresie nie uwzględniła w tym przypadku 
możliwości finansowych powiatu. Proponowana kwota na realizacje tej inwestycji wyniosła 
900 tys. zł, z czego wkład gminy stanowiłby kwotę ok. 200 tys. zł. Powiat musiał przyjąć 
pewne priorytety, za jeden z nich uznał właśnie drogę Banie – Dłużyna. Inwestycja ta będzie 
realizowana w tym roku, dodatkowo w planach jest remont części skrzyżowania  
w Baniach. Podpisanie porozumienia w tej sprawie nastąpi na jednym z najbliższych 
posiedzeń Zarządu Powiatu.  
 
Radny Zbigniew Głąbała powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Spraw 
Społecznych złożył wniosek o oznakowanie poziome odcinka drogi nr 120, między 
miejscowościami Glinna -Stare Czarnowo. W odpowiedzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie poinformował,  
że oznakowanie poziome drogi nr 120 na tym odcinku nie zostanie wykonane z uwagi  
na nienormatywną szerokość jezdni, która wynosi od 5,20 m do 5,50 m. Po wizji lokalnej  
i dokonaniu pomiarów droga ta kwalifikuje się do oznakowania. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że odpowiedź w tym temacie została 
wystosowana przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, powiat 
może jedynie postulować w przedmiotowej sprawie. Jest to droga wojewódzka, powiat nie ma 
większego wpływu na decyzje podejmowane przez Zarząd Dróg, być może argumentem 
(który, de facto nie został wymieniony w przedmiotowej odpowiedzi) przemawiającym  
za negatywnym rozpatrzeniem wniosku był fakt, że w lesie nie dokonuje się oznakowania 
poziomego. 
 
Radny Zbigniew Głąbała odpowiedział, że ten nieoznakowany odcinek ciągnie się aż do 
miejscowości Stare Czarnowo, jest to odległość ok. 2,5 km. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.31.2013.ER radnego Zbigniewa Głąbały: 
- w nawiązaniu do wniosku złożonego przez radnego na 30 posiedzeniu komisji  
o nr BRZ.0012.4.30.2013.ER z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie oznakowania poziomego 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 120, między miejscowościami Glinna – Stare Czarnowo 
(odcinek drogi biegnący przez las) poinformował, że po dokonanej wizji lokalnej 
nieoznakowany odcinek drogi ciągnie się aż do miejscowości Stare Czarnowo  
i jest to odległość ok. 2,5 km. Brak odpowiedniego oznakowania stanowi istotny problem  
dla mieszkańców pobliskich miejscowości zwłaszcza podczas niesprzyjających warunków 
atmosferycznych np. mgły.  
 

Na posiedzenie przyszła radna Alicja Kordylasińska, więc w posiedzeniu  
uczestniczyło 5 radnych. 

 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że przed szpitalem powiatowym na drodze 
dojazdowej znajduje się dziura, która może spowodować zerwanie zawieszenia  
w samochodzie. Dodatkowo na tej samej drodze znajduje się kolejna dziura, która 
zlokalizowana jest przed przychodnią Intermed.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że bez rozpoznania sprawy nie można  
się do tego odnieść, należałoby się temu bliżej przyjrzeć. Wydział Zarządzania Drogami musi 
się tym zająć, nie jest bowiem jasne kto jest właścicielem tej drogi. Jest to droga wewnętrzna  
i odpowiedzialny za nią jest zarządca nieruchomości, może to być w części własność szpitala 
bądź własność przychodni. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.31.2013.ER radnej Alicji Kordylasińskiej: 
- prośba o załatanie dziur znajdujących się przed Szpitalem Powiatowym (na drodze 
dojazdowej do szpitala), oraz dziur przed przychodnią Intermed. Taki stan rzeczy może 
spowodować zerwanie zawieszenia w samochodzie oraz przyczynić się do nieszczęśliwego 
wypadku np. skręcenia bądź złamania nogi.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.20. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Edyta Rybacka  
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 Arkadiusz Augustyniak 


