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PROTOKÓŁ NR 34/13 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 28 sierpnia 2013 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30 i trwało do 15.05 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 
skarbnik powiatu Izabela Świderek, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych Arkadiusz Augustyniak. Głównym punktem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.2 Porządek obrad 34 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony  

i stanowi zał. nr 2. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołów z 32 i 33 posiedzenia komisji. 
 
         Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 32. posiedzenia w dniu 21 czerwca 2013 r. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 33. posiedzenia w dniu 02 lipca 2013 r. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
I.  Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 

do Pracy w Nowym Czarnowie (druk nr 2/XXVI); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

II.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na przekazanie na rzecz Gminy Moryń w drodze darowizny nieruchomości 
drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XXVI);  

 
Na posiedzenie przyszła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Anna Nikitińska powiedziała, że nieruchomość drogowa stanowiąca 
własność Powiatu Gryfińskiego, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Moryń, 
oznaczona numerem działki 90 o pow.0,2396 ha stanowi ulicę Plac Wolności w Moryniu. 
W odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości podjęto uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 30.08.2012r. Nr XV/129/2012 w sprawie pozbawienia ulicy Plac Wolności w Moryniu 
kategorii drogi powiatowej oraz uchwałę Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18.09.2012r.  
Nr XVIII/119/2012 w sprawie zaliczenia ulicy Placu Wolności do kategorii dróg gminnych. 
Zgodnie z art. 6a ust.1 ustawy o drogach - do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące 
połączenie miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między 
sobą. Plac Wolności w Moryniu nie spełnia parametrów drogi powiatowej, dlatego  
w/w uchwałami została zmieniona kategoria drogi z drogi powiatowej na gminną.  Zarządcą 
w/w drogi jest Gmina, która zarówno ponosi koszty utrzymania drogi, jak i do której, 
obowiązków zgodnie z art. 20 pkt 8 jako zarządcy drogi należy wydawanie zezwoleń  
na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat  i kar pieniężnych. Przy czym 
wskazać należy, że ustawa o drogach przewiduje jedynie możliwości czerpania korzyści  
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dla zarządcy drogi. Przejęciem przedmiotowej nieruchomości zainteresowana jest Gmina 
Moryń. Zgodnie z art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być 
przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej 
między jednostkami samorządu terytorialnego. Ponieważ w przedmiotowej sprawie spełnione 
są przesłanki do przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny, 
przyjęcie projektu uchwały w tej sprawie jest uzasadnione. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

III.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na przekazanie na rzecz Gminy Chojna w drodze darowizny nieruchomości 
drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/XXVI);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
IV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku  
przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości (druk nr 5/XXVI);  

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Anna Nikitińska powiedziała, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego, na podstawie umowy najmu z dnia 18 sierpnia 2010r., użytkuje  
4 pomieszczenia biurowe na parterze oraz 1 pomieszczenie w piwnicy z przeznaczeniem  
na archiwum, znajdujące się w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie. Niniejsza 
umowa najmu została zawarta na czas określony do 3 lat, od dnia 01 sierpnia 2010r. do dnia 
31 lipca 2013r. Czynsz najmu z tytułu zajmowanych pomieszczeń wynosi 553,75 zł brutto 
miesięcznie, natomiast koszty utrzymania 562,74 zł brutto miesięcznie. Z uwagi  
na upływający termin obowiązywania umowy oraz brak możliwości zmiany lokalizacji 
siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wystąpiono z wnioskiem  
o przedłużenie umowy najmu na okres 1 roku, od dnia 01 sierpnia 2013r. do dnia  
31 lipca 2014 r. Stosownie do § 4 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 
31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania  
oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony nie przekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu w Gryfinie. Mając powyższe 
na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 1 roku. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska 

 
V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński, warunków i zasad 
korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych przystanków (druk  
nr 6/XXVI);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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VI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Generalnemu 
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania ulicą Pomorską 
w Gryfinie (druk nr 7/XXVI);  
 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że w związku z planowanym wspólnym 
remontem nawierzchni ulicy Pomorskiej w Gryfinie Strony uzgodniły, że inwestorem 
wiodącym będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie  
z obowiązującym prawem inwestycja może być realizowana przez innego zarządcę,  
po uprzednim powierzeniu zadania przez ustawowego zarządcę drogi.  
Do właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia 
prowadzenia zadań publicznych. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
VII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2013 r. (druk nr 8/XXVI);  
 
Na posiedzenie przyszła Dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

Marianna Kołodziejska – Nowicka. 
 

Dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 
Nowicka powiedziała, że w związku z informacją otrzymaną od Zarządu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w bieżącym roku nie będzie 
kolejnej, zapowiadanej transzy środków, przyznanych algorytmem Powiatowi Gryfińskiemu 
w 2013 r., zachodzi więc potrzeba przesunięcia niewykorzystanych środków między 
zadaniami. Po analizie półrocznej wykorzystania środków PFRON, proponuje  
się wszystkie niewykorzystane środki, przesunąć na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze, przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (w ramach tego zadania 
dofinansowuje się pieluchomajtki, cewniki, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, balkoniki, 
materace przeciwodleżynowe), gdyż tu jest największe zainteresowanie klientów. W chwili 
obecnej zaległości w przyznawaniu dofinansowań w ramach tego zadania  sięgają  
18 000,00 zł, a stale napływają nowe wnioski. Jedynie na zadania pn. „Usługi tłumacza 
języka migowego lub tłumacza przewodnika” pozostawiono kwotę umożliwiającą przyznanie 
dofinansowania dla osoby głuchoniemej w wys. 4 000,00 zł (złożony jest jeden wniosek 
ucznia szkoły średniej). Dokonanie w/w zmian pozwoli na zachowanie ciągłości 
dofinansowań do końca września 2013 r. Stąd dokonanie przesunięcia, jak przewiduje projekt 
uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuściła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

Marianna Kołodziejska – Nowicka. 
 

VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2013 rok (druk nr 9/XXVI);  
 

O godzinie 14:46 na posiedzenie przyszła radna Alicja Kordylasińska. 
 

O godzinie 14:47 na posiedzenie przyszedł radny Leszek Jackiewicz. 
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Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że proponowane zmiany wynikają  
z analizy realizacji budżetu za pierwsze półrocze, wynikiem tej analizy było zwiększenie 
dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i tytułach wpływów. Największe 
zwiększenie, które zostało oszacowane dotyczy udziału Powiatu Gryfińskiego w administracji  
nieruchomościami Skarbu Państwa i jest to zwiększenie dochodów w dziale  
700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 120 000,00 zł. Ponadto zwiększeniu uległy wpływy 
za usługi, które realizuje Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru i jest to 17 785,00 zł.  
Z innych kwot należy wskazać, że zostały zwiększone dochody w dziale 600 – Transport  
i łączność, którą stanowi dotacja w wysokości 10 359,35 zł przekazana przez Gminę 
Mieszkowice. Dotacja ta jest przeznaczona na realizację zadań na drogach w tej gminie, 
zadania są związane z drogownictwem. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej została zwiększona pula środków na projekt, który realizuje Powiatowy Urząd 
Pracy w Gryfinie pn. „Kobieta – atrakcyjny pracownik”, kwota zwiększenia wynosi  
ponad 37 000,00 zł. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową i zwiększenia wydatków to w dziale 
600 – Transport i łączność kwota 10 359,35 zł stanowi zadanie, które jest finansowane  
przez Gminę Mieszkowice (dotacja). W projekcie uchwały zostało zabezpieczone  
10 0000,00 zł na dotację związaną z funkcjonowaniem Powiatowej Komendy Policji  
w Gryfinie. Zostały również zabezpieczone środki na nowo utworzoną Szkołę Specjalną  
Przysposabiającą do Pracy, która rozpocznie swoją działalność od września br., łączne 
zabezpieczenie tego zadania wynosi przeszło 600 000,00 zł. Zabezpieczona została również 
dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju „Dom z Sercem” w kwocie 
5 000,00 zł, która przeznaczona jest na zadania remontowe. Ponadto jednostki dokonywały 
zmian w ramach swoich planów finansowych np. z tytułu dostosowania planów  
do harmonogramu realizacji zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Jeżeli chodzi 
o zmniejszenie wydatków to oprócz analizy, która została przedstawiona wzięto również  
pod uwagę wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, który zabezpiecza 
środki na wkład własny do projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie 
gryfińskim” oraz zabezpieczono środki na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zostały również przesunięte środki z zadania 
inwestycyjnego, które miało być realizowane przy internacie przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Zadanie to jest realizowane w mniejszym zakresie, 
środki przeznaczone są na termomodernizację szkoły w Chojnie. Zmniejszenie w dziale 854 – 
Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  
o kwotę 298 159,97 zł, była to wcześniej planowana dotacja na mający powstać Ośrodek 
socjoterapii w Swobnicy, jednak w związku z tym, że ośrodek ten nie powstanie  środki  
te zostały przesunięte na szkołę w Nowym Czarnowie. Wszystkie zmiany, które zostały 
przedstawione są zobrazowane w załączniku nr 1 i 2 do projektu uchwały. Ponadto załączone 
zostały inne załączniki, które obrazują różne przekroje polityki finansowej powiatu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

IX.  Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za pierwsze 
półrocze 2013 r. (druk nr 10/XXVI); 

 
Komisja zapoznała się ze Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności  

oraz ulg za pierwsze półrocze 2013 r. 
 
Ad. 5  Propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 r. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.34.2013.ER radnej Alicji Kordylasińskiej: 
- dokończenie remontu chodnika w miejscowości Piaski oraz wykonanie nowego chodnika  
w m. Radostów. 
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Wniosek nr BRZ.0012.4.34.2013.ER radnego Zbigniewa Głąbały: 
- w związku z rozbudową osiedla w miejscowości Żelewo, radny zwrócił się z prośbą  
o wydłużenie o 300 – 400 m drogi asfaltowej we wsi Żelewo, Gmina Stare Czarnowo  
na odcinku od tablicy granicznej miejscowości do budynków kończących powstałe osiedle. 
 

O godz. 14:50 na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.34.2013.ER radnej Alicji Kordylasińskiej: 
- w imieniu mieszkańców miejscowości Lubiechów Górny, Lubiechów Dolny, Czachów   
i Łukowice Gmina Cedynia zwróciła się o zapewnienie usług transportowych na trasę wyżej 
wymienionych miejscowości do miasta Chojna i z powrotem w czasie trwania roku szkolnego 
(pismo w tej sprawie stanowi zał. nr 3). 
 
Radna Alicja Kordylasińska w imieniu mieszkańców miejscowości Lubiechów Górny, 
Lubiechów Dolny, Czachów i Łukowice Gmina Cedynia podziękowała za dotychczasowe 
usługi transportowe świadczone przez Pana Roberta Iżaka.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wniosek ten może nie zostać 
rozpatrzony pozytywnie. W roku 2016 ma zostać wprowadzony Program Transportu 
Zbiorowego podjęcie decyzji w tym zakresie może być problematyczne i trudne. Być może 
gdyby była większa współpraca z gminami wyglądałoby to trochę inaczej. Dobrym pomysłem 
byłoby, aby gmina chociaż dowoziła osoby do przystanków zbiorczych.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zwróciła się z zapytaniem, czy istnieje taka możliwość,  
aby wystąpić do burmistrza Gminy Cedynia o to, aby gmina wzięła na swoje barki ciężar 
dowożenia osób do przystanków zbiorczych.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tak, bowiem gminy mają 
możliwość rozwiązywania takich problemów. Pozostaje tylko pytanie czy podźwigną taką 
odpowiedzialność czy też nie, należy zachęcać burmistrzów do takich działań, jest to jak 
najbardziej wskazane. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że będzie to dobre posunięcie, aby ze strony 
powiatu pokazać maksimum dobrej woli i poczekać na reakcję z drugiej strony. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że gmina i powiat są odpowiedzialne  
za transport zbiorowy i oczekuje się w tym kierunku rozwiązań. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że otrzymała odpowiedź od Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami w sprawie podwyższania się poziomu wody w jeziorze Orzechów  
i pomysłu mieszkańców, aby zasypać część zalewową drogi żwirem. Zapytała czy istnieje 
możliwość udrożnienia starych rowów melioracyjnych i czy jest to w gestii powiatu czy tez 
nie. 
 
 Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powiat zajmuje się tą sprawą,  
nie jest ona łatwa do rozwiązania. Od zeszłego roku za jezioro Orzechów odpowiedzialny  
jest starosta, wcześniej odpowiedzialność spoczywała na Agencji Nieruchomości Rolnej 
Skarbu Państwa. Jest to skomplikowane przedsięwzięcie bowiem teren ten nie obejmuje 
jakiegoś konkretnego odcinka terenu tylko większy obszar i wymaga bardziej 
kompleksowego podejścia. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa znalazł 
wykonawcę i powstaje w tym zakresie uproszczona dokumentacja. Powiat wystąpił  
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do Wojewody Zachodniopomorskiego o dotację, jednak w tym przypadku zasadniczy 
problem, który występuje związany jest z tym, że dotację otrzymuje się jeżeli na terenie 
działają spółki wodne, a w tym rejonie takie spółki nie funkcjonują. Jest to trudna sprawa  
i wynika to z wieloletnich zaniedbań, jednak sprawa jest monitorowana i powiat czuje się za 
to odpowiedzialny i będzie dążył do jej załatwienia. Sprawą tą powinien de facto zająć  
się Zarząd Melioracji bowiem jest to sprawa inwestycyjna, jednak powiat dołoży wszelkich 
starań, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie z tej sytuacji. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.34.2013.ER radnej Alicji Kordylasińskiej: 
- propozycja wprowadzenia na terenie powiatu gryfińskiego Zintegrowanego Informatora 
Pacjenta (ogólnopolski serwis udostępniający zarejestrowanym użytkownikom historyczne 
dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia). W związku z mobilnością Narodowego Funduszu Zdrowia, który uruchomił swoje 
punkty w różnych miastach województwa zachodniopomorskiego radna zapytała  
czy istnieje możliwość zaproszenia pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia którzy 
udzieliliby informacji i porad w zakresie dostępu i korzystania z tego serwisu,  
tak aby mieszkańcy mogli sobie założyć konto i mieć wgląd w informacje o swoim leczeniu.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.05. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Edyta Rybacka 
 
 Przewodniczący Komisji 

 Arkadiusz Augustyniak 


