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PROTOKÓŁ NR 37/13 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 27 listopada 2013 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 13.30 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, 
naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień, geodeta 
powiatowy Grzegorz Downar,  naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta 
Płóciennik-Śmiałkowska, 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 XXX sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.2 Porządek obrad 37 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony  

i stanowi zał. nr 2. 
 
Ad.3  Przyjęcie protokołów z 35 i 36 posiedzenia komisji. 
 
         Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 35. posiedzenia w dniu 25 września 2013 r. 
 
       Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 36. posiedzenia w dniu 24 października 2013 r. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXX sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie.  
 
I.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXX);  
 
- brak; 
 
II.  Informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego 

(druk nr 2/XXX);  
 
- brak; 

O godz. 1505posiedzenie opuścił radny Jan Podleśny (4-1=3). 
 
III.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia Informacji  

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym  
o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Gryfi ński (druk nr 3/XXX);  
 

Na posiedzenie przyszła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
Radna Alicja Kordylasińska w swoim imieniu podziękowała i pogratulowała pani naczelnik 
za przygotowanie przedmiotowej informacji, została ona opracowana z należytą dokładnością 
oraz zawarto w niej wyczerpujące informacje których oczekiwała.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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IV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 
(druk nr 4/XXX);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uczestniczenia Powiatu 
Gryfi ńskiego w realizacji projektu "ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu 
Informacji o Nieruchomościach – Faza I" (druk nr 5/XXX);  

 
Na posiedzenie przyszedł geodeta powiatowy Grzegorz Downar. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
VI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii  

do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo 
a Gminą Miasto Szczecin, stanowiących jednocześnie granicę Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 6/XXX);  

 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że po zapoznaniu się z projektem uchwały  
oraz z uzasadnieniem pojawiają się pewne wątpliwości. Mieszkańcy są za,  gmina Stare 
Czarnowo opowiedziała się pozytywnie w tej sprawie, zapytała jak to się ma do zmian, które 
się z tym wiążą oraz do dokumentacji powiatu.    
 
Geodeta powiatowy Grzegorz Downar powiedział, że powiat nie ponosi z tego tytułu 
żadnych kosztów, ponieważ wszystkie sprawy administracyjne leżą po stronie miasta 
Szczecin. Miasto poniesie koszty związane bezpośrednio z dostosowaniem ewidencji, 
ustaleniem nowej granicy oraz stabilizacją. Być może będzie to miało znaczenie  
w odniesieniu do różnego rodzaju dotacji przedmiotowych jakie są liczone od ilości 
mieszkańców (część mieszkańców przeniesie się do innej jednostki organizacyjnej). Z drugiej 
strony powiat posiada nie tylko profity z ilości mieszkańców, ale również ponosi koszty  
z tego tytułu, być może te koszty, które są ponoszone, są większe niż te ewentualne dotacje, 
które na ten cel są przeznaczane. Te dwie osady są skomunikowane ze Szczecinem,  
a nie ze Starym Czarnowem, dlatego też z różnego rodzaju względów ekonomicznych 
bardziej korzystne będzie dla tych mieszkańców jeżeli będą oni „należeli” do Szczecina, a nie 
do Starego Czarnowa.   
 
Radna Alicja Kordylasińska zwróciła się z zapytaniem, o jakiej liczbie ludności 
jest mowa w tym przypadku. 
 
Geodeta powiatowy Grzegorz Downar odpowiedział, że według informacji, która została 
uzyskana z gminy Stare Czarnowo, jest tam zameldowanych 90 osób. Jest to jednak 
informacja dotycząca zameldowania w dwóch osadach, które mają być przyłączone  
tj.  w Mazurkowie  i w Sosnkowie. Miała miejsce wizja lokalna, gdzie stwierdzono, że nie 
wszystkie zabudowania z tych dwóch osad znajdują się w granicach gminy Stare Czarnowo. 
Liczba zameldowanych tam osób została podana być może na wyrost, w samych 
konsultacjach wzięło udział 30 osób. 
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Radna Alicja Kordylasińska zapytała, czy są znane jakieś plany miasta Szczecin co do 
inwestowania na tych terenach, albo w ich pobliżu.  
 
Geodeta powiatowy Grzegorz Downar odpowiedział, że osobiście tych planów nie zna, 
jednak z tego co można zaobserwować (analizując mapę), to w tamtym rejonie, od strony 
Szczecina są wydzielane bardzo cenne działki pod zabudowę. Powstaje na tym terenie 
aktualnie „zabudowa pałacowa”, być może część tego obszaru zostanie wykorzystana właśnie 
na ten cel. Należy zaznaczyć, że na ten teren nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, 
taki plan powinna stworzyć gmina Stare Czarnowo, a nie miasto Szczecin. Być może  
w przyszłości coś tam powstanie, jednak jest to bardzo wątpliwe z tego względu, że są to 
bardzo małe działki i są one wydzielone z lasów, w czasach kiedy to lasy pozbywały  
się swojej zabudowy pracowniczej, a resztę stanowią obszary leśne. Przeznaczenie obszarów 
leśnych na cele nieleśne jest dość trudne i raczej tego typu działań się nie podejmuje.  
 

O godz. 1515 na posiedzenie wrócił radny Jan Podleśny (3+1=4). 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt. 
 

Posiedzenie opuścił geodeta powiatowy Grzegorz Downar. 
 
VII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2014 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi  
oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 
(druk nr 7/XXX);  

 
Na posiedzenie przyszła naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu  

Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu  
Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 
VIII.  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/XXX);  

 
Na posiedzenie przyszła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
programu: „Aktywny samorz ąd” w 2013 r. (druk nr 9/XXX);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

Posiedzenie opuściła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2013 rok (druk nr 10/XXX); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

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

nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2013 – 2039 (druk nr 11/XXX); 

 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, jak wygląda realizacja wniosków do budżetu  
na 2014 rok, które były składane przez radnych na komisjach.  
 
Wicestarosta Jerzy Miler odpowiedział, że temat wniosków do budżetu oraz samego 
projektu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gryfińskiego na 2014 rok będzie omawiany 
na planowanym w grudniu wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Powiatu  
w  Gryfinie. Będzie to pierwsze czytanie i na tym właśnie posiedzeniu będą omawiane 
wszystkie zagadnienie związane z budżetem na 2014 rok.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

XII.  Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  
od początku roku do dnia 30.09.2013 roku (druk nr 12/XXX); 

 
Komisja przyjęła sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg  

za okres od początku roku do dnia 30.09.2013 roku. 
 
 
Ad. 5 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak; 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.30. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Edyta Rybacka 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 Arkadiusz Augustyniak 


