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PROTOKÓŁ NR 41/14 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 12 lutego 2014 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.15 i trwało do 14.15 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha  oraz zaproszony gość, 
zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Arkadiusz Augustyniak. Głównym 
punktem posiedzenia było spotkanie z prezesem Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. w sprawie organizacji i dofinansowania „Białych Sobót” na terenie 
powiatu gryfińskiego.  
 
Ad.2 Porządek obrad 41 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony  

i stanowi zał. nr 2. 
 
Ad.4 Spotkanie z prezesem Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.  

w sprawie organizacji i dofinansowania „Białych Sobót” na terenie powiatu 
gryfi ńskiego. 

 
Przewodniczący komisji Arkadiusz Augustyniak powiedział, że w zastępstwie za prezesa 
spółki panią Edytę Nowotarską (nieobecność związana z natłokiem spraw służbowych)  
na posiedzenie komisji przybył zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki 
pani Małgorzata Szewczuk.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, jak spółka odbiera akcje „Białych Sobót”, które do tej 
pory miały miejsce.   
 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk odpowiedziała, że odbiór tej akcji przez 
szpital jest bardzo dobry. W ubiegłym roku od listopada do połowy grudnia spółka 
przeprowadziła cztery „Białe Soboty” w następujących gminach: Kołbacz, Widuchowa, Banie 
i Chojna. W trakcie tej akcji przebadano 251 osób, w tym 172 osoby skorzystały z konsultacji 
różnych specjalistów m.in. chirurga, ginekologa, laryngologa, urologa, ortopedy, okulisty  
i rehabilitanta. W poszczególnych gminach w akcji uczestniczyło 2-3 specjalistów  
w zależności od możliwości i potrzeb (zgodnie ze wcześniejszymi uzgodnieniami z gminami). 
Wykonywano również dodatkowe badania, tj.  pomiary ciśnienia krwi, poziomu cukru, EKG, 
poziomu cholesterolu i cytologię. Odbiór akcji w gminach i wśród pacjentów był bardzo 
pozytywny, pojawiły się głosy i prośby o organizację kolejnych. Spostrzeżenia, które  
się pojawiły wiązały się z niedostatecznym i zbyt krótkim czasem przyjmowania pacjentów 
przez niektórych specjalistów oraz przyjęciem zbyt małej ilości osób. Stąd sugestia, aby ten 
czas wydłużyć i zwiększyć ilość pacjentów przyjmowanych do przebadania.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, w jakich godzinach odbywały się te przyjęcia.  
 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk odpowiedziała, że odbywały się one 
przeważnie od godziny 8:00 do godziny 16:00, należy jednak wspomnieć, że niektórzy 
specjaliści pełnili dyżur tylko przez 4 h. Badania odbywały się w sobotę, przyjęto,  
że w godzinach popołudniowych nie będzie już tylu chętnych, w związku z tym nie było 
potrzeby, aby wszyscy specjaliści pracowali w wymiarze 6 h. Pojawiły się pewne uwagi 
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związane z dojazdem na miejsce, gdzie organizowane były „Białe Soboty”. Spółka rozważa, 
aby przy organizacji następnych akcji skorzystać z pomocy firmy przewozowej, która 
dowoziłaby pacjentów do tych miejsc. Wiążę się to jednak z pewnymi problemami, nie do 
końca można oszacować koszty związane z takim transportem, jest to dość trudne  
do ustalenia. Miały miejsce wstępne rozmowy w tym temacie z firmą „Czekan”, nie padły 
jednak żadne ustalenia, ponieważ podstawą oszacowania tych kosztów (według firmy) 
miałyby być: ilość przewożonych osób oraz wskazanie między jakimi miejscowościami 
miałoby się to odbywać. Spółka nie jest w stanie stwierdzić na chwilę obecną jaka miałaby  
to być liczba, między jakimi miejscowościami ten przewóz miałby się odbywać oraz w jakich 
godzinach. Jeżeli byłaby możliwość zawarcia takiej współpracy to być może udałoby  
się zawrzeć porozumienie z gminami, w których ten dowóz byłby potrzebny. Należy wziąć 
pod uwagę oczywiście obowiązujące limity (które wskazane zostałyby przez powiat), aby te 
dojazdy sfinansować w porozumieniu z gminami, bądź dostosować się do miejscowości gdzie 
jest największe zapotrzebowanie na tego typu akcje. Wszystko to jest do uzgodnienia 
zarówno z powiatem, gminami, osobami zainteresowanymi i samymi radnymi.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, czy istnieje możliwość partycypacji w kosztach  
tej akcji ze strony szpitala.  
 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk odpowiedziała, że szpital niestety nie ma 
środków na tego typu akcje. Nie można uzyskać dofinansowania na ten cel z Narodowego 
Funduszu Zdrowia czy też z ZUS-u. Spółka ma tyle wydatków (w tym wydatki 
dostosowawcze i inwestycje), co uniemożliwia współfinansowanie i organizację „Białych 
Sobót”.   
 
Radna Alicja Kordylasińska zwróciła się z zapytaniem do pana Starosty Wojciecha 
Konarskiego czy z ramienia powiatu można w tym momencie przystąpić do jakiś konkretnych 
propozycji  co do organizacji „Białych Sobót” w poszczególnych gminach, które do tej pory 
nie były objęte tą akcją.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że pieniądze są zabezpieczone.  
Pani Małgorzata Szewczuk w imieniu szpitala złożyła propozycję powiatowi, należy  
ją przeanalizować, ale już na tym etapie pojawiły się pewne uwagi. Miała miejsce rozmowa 
związana z organizacją „Białych Sobót” z członkami komisji (pod nieobecność pani radnej), 
w której stwierdzono, że należy się skupić na organizacji konsultacji ze specjalistami, oraz na 
przeprowadzanych badaniach, a nie na dowozach. Zarząd prowadzi rozmowy w tym temacie  
z prezesem spółki panią Edytą Nowotarską i mają miejsce pewne uzgodnienia. Kwota na ten 
cel, która została ustalona przez radnych wynosi 40 000,00 zł, natomiast szpital złożył ofertę 
na kwotę 35 000,00 zł. 
 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk powiedziała, że nastąpią przesunięcia między 
różnymi pozycjami. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że takie przesunięcia mogą mieć 
miejsce, istotną kwestię stanowią punkty w których „Białe Soboty” miałyby się odbyć.  
Być może takie akcje powinny się pojawić w większych wsiach, a nie bezpośrednio  
w centrum poszczególnych gmin. Należałoby przeprowadzać te akcje w miejscach, gdzie tej 
specjalistyki brakuje oraz gdzie jest na nie największe zapotrzebowanie. W gminach  
jest dostęp do specjalistów  (tj. w Starym Czarnowie, w Chojnie, Baniach), jest ona odpłatna 
jednak jest do niej dostęp i jest tam jak dojechać. Powiat będzie realizował „Białe Soboty”, 
należy jedynie rozstrzygnąć kwestię tych dojazdów oraz kwestię harmonogramu,  
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czyli terminów w których kolejne „Białe Soboty” miałyby się odbyć. Nie jest pewny  
czy jakieś propozycje padły co do konkretnych dat.    
 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk powiedziała, że konkretne terminy nie padły. 
Wstępny harmonogram, który został stworzony jest wersją roboczą i musi zostać jeszcze 
doprecyzowany co do miejsca i lokalizacji tych punktów, musi pojawić się również opinia 
gmin, a na koniec porozumienie z lekarzami. Propozycje co do organizacji „Białych Sobót” 
zostały ustalone w następujący sposób: w gminie Gryfinie zaproponowano termin 23 marca 
br., w Cedyni 12 kwietnia br., w Trzcińsku Zdroju 17 maja br., w Moryniu 07 czerwca br.,  
w Mieszkowicach 21 czerwca br. Wszystko podlega oczywiście uzgodnieniom, także mogą  
to być też inne miejscowości. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jego zdaniem dostępność  
specjalistów w Gryfinie jest bardzo duża, stąd należałoby się skoncentrować i wybrać taką 
miejscowość, która nie ma takiego dostępu, pod warunkiem oczywiście, że będzie miała 
odpowiednią infrastrukturę (budynek, świetlica, gdzie zorganizuje się taką akcję). 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że należałoby wybrać jakąś wieś z gminy Gryfino i tam 
zorganizować „Białe Soboty” np. Sobieradz (w Gardnie jest przychodnia i przyjmują w niej 
specjaliści ze Szczecina). 
 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk powiedziała, że tam gdzie są przychodnie  
to dostępność do usług medycznych oraz specjalistów w mniejszym bądź w większym 
zakresie jest zapewniona.  
 
Radny Zbigniew Głąbała zapytał, czy gmina Stare Czarnowo nie została wzięta pod uwagę 
ze względu na to, że akcja „Biała Sobota” odbyła się już w Kołbaczu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to kontynuacja tej akcji  
w związku z tym, gmina Stare Czarnowo nie została uwzględniona. 
 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk powiedziała, że poprzez „Białe Soboty” 
szpital stara się wychodzić do pacjentów i jest to główny cel prowadzenia tych akcji. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zasugerowała, aby w gminie Cedynia (ze względu na jej 
specyfikę przyrynkową oraz przygraniczne położenie) „Biała Sobota” odbyła się w ostatnią 
sobotę kwietnia tj. 26 kwietnia br. w związku z tym, że ruch handlowy jest wówczas mniejszy 
i osoby tam pracujące mogłyby bez problemu skorzystać z tej akcji.  
 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk odpowiedziała, że na tym etapie jest to 
możliwe, jest jeszcze czas na wszelkie zmiany i uzgodnienia w tym temacie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że przy „Białych Sobotach” Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego wraz ze szpitalem powinny 
zwrócić uwagę na lekarzy, którzy świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
gdzie należałoby ich wcześniej uprzedzić o tym, że tego typu akcje będą organizowane  
i będzie potrzebna ich pomoc. Mogą pojawić się głosy, że wkracza się na ich „podwórko”  
w związku z czym należy ich do tego odpowiednio przygotować. Lekarze powinni mieć  
w tym swój udział i głos doradczy przy organizacji „Białych Sobót”. 
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Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk odpowiedziała, że jest jak najbardziej za tym. 
Głos lekarza w tym przypadku jest bardzo ważny, bowiem ma on wiedzę na temat pacjentów  
i tego jaki specjalista byłby potrzebny.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zasugerował, aby zwrócić się do tych społeczności, 
gdzie przyjmują lekarze rodzinni, jak to zostało już powiedziane, ze względu na ich wiedzę  
(dotyczącą potrzeb lokalnej społeczności).  
 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk powiedziała, że chętnie wysłucha sugestii, 
oraz opinii radnych w sprawie organizacji „Białych Sobót”, co na pewno przełoży się na 
lepszą ich organizację. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że można zorganizować spotkanie  
w tym zakresie, oraz można by było zachęcić lekarzy do współpracy. Zaproszenie lekarzy  
do miejsc gdzie „Białe Soboty” miałaby się odbyć wydaje się być dobrym pomysłem  
ze względu na to, że mieliby oni pogląd na to jak zmienia się szpital i z jakiego sprzętu  
się korzysta. W drugiej części, szpital mógłby wykorzystać to, aby przeprowadzić ankiety 
wśród lekarzy co do ich zdania i opinii na temat tej akcji.  
 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk odpowiedziała, że szpital jest otwarty  
na wszelkie sugestie i propozycje, takie spotkanie można zorganizować, nie ma ku temu 
żadnych przeciwwskazań. Szpital dąży do tego, aby należycie dostosować „Białe Soboty”  
do potrzeb pacjentów i społeczności lokalnych, jest to dobre rozwiązanie.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, ilu specjalistów będzie obecnych podczas akcji  
„Białych Sobót” w poszczególnych gminach.   
 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk odpowiedziała, że szpital przewiduje  
3 specjalistów, dodatkowo przeprowadzane będą badania (pomiar ciśnienia krwi, poziomu 
cukru, EKG, poziomu cholesterolu, cytologia). Największym zainteresowaniem cieszą  
się badania cytologiczne oraz konsultacje urologiczne. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, czy pacjenci którzy przychodzą na badania powinni 
być na czczo.  
 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk odpowiedziała, że jeżeli chodzi o badania krwi 
to tak, w innym przypadku nie ma takiej konieczności. Aby uniknąć kolejek i długiego 
oczekiwania, przed każdą „Białą Sobotą” uruchamiana jest rejestracja. Na plakatach, które 
informują o tej akcji (rozwieszane w gminach) podane są wszystkie niezbędne informacje 
(numer telefonu, termin przeprowadzenia akcji itd.).  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, jak długo przed organizacją „Białej Soboty” 
uruchamiana jest taka rejestracja.  
 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk odpowiedziała, że zależy to od ustaleń,  
ale przeważnie jest to tydzień, bądź dwa tygodnie.  
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Radna Alicja Kordylasińska zapytała, jakie warunki higieniczne muszą być spełnione, żeby 
taka „Biała Sobota” się odbyła. 
 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk odpowiedziała, że w pomieszczeniu powinna 
znajdować się umywalka (zgodnie z zaleceniami sanepidu). 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, czy na plakatach informujących o akcji znajduje  
się logo powiatu. 
 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk odpowiedziała, że nie pamięta czy w zeszłym 
roku widniało ono na plakacie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie widniało. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zwróciła się z prośbą, aby w tym roku o to zadbać. 
 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk odpowiedziała, że w tym roku na ulotkach i na 
plakatach na pewno pojawi się logo powiatu.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zwróciła się z prośbą o to, aby widniała na nich również 
informacja o ich finansowaniu przez powiat gryfiński.  
 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk odpowiedziała, że taka informacja na pewno 
się pojawi. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych 
spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Małgorzata Szewczuk. 

 
O godz. 1340 posiedzenie opuściła radna Alicja Kordylasińska (5-1=4). 

 
Ad.3  Przyjęcie protokołu z 40 posiedzenia komisji. 
 
         Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 40. posiedzenia w dniu 29 stycznia 2014 r. 
 

O godz. 1345 na  posiedzenie wróciła radna Alicja Kordylasińska (4+1=5). 
 
Ad.5  Spotkanie w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd miał okazję być w obiektach 
szkoły i może stwierdzić, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Po tej wizycie Zarząd podjął 
decyzję o tym, aby dokonać pewnych czynności porządkowych związanych z terenem 
otaczającym jednostkę tj. wycięcie chwastów.  
 
Przewodniczący komisji Arkadiusz Augustyniak zaproponował, aby pan Starosta 
opowiedział komisji co zostało zrobione i jak funkcjonuje jednostka po zmianach. Być może 
nie będzie potrzeby, aby komisja udawała się do Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że budynek jest dobrze przygotowany, 
zakupione zostaną odpowiednie sprzęty, na które jednostka zgłosiła zapotrzebowanie  
(np. zamykana szafa na telewizor). Dość istotny problem stanowi otoczenie w którym 
znajduje się szkoła, zanim zostanie ono zaadaptowane na teren sportowo-rekreacyjny należy 
dokonać czynności porządkowych. Jeżeli komisja zdecydowałaby się w dniu dzisiejszym 
udać na wizytację jednostki to w tym momencie zlecono czyszczenie tego terenu. Wiąże  
się to bezpośrednio z estetyką jak i bezpieczeństwem osób przebywających na jego terenie. 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że Zarząd miał okazję wizytować obiekty szkoły, są one 
świeżo po remoncie, w pomieszczeniach nie ma jeszcze mebli. 
 
Radny Zbigniew Głąbała zasugerował, w związku z tym co powiedział pan Starosta i radny,  
aby spotkanie w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie przełożyć na inny termin.  
 
Przewodniczący komisji Arkadiusz Augustyniak zaproponował, aby ten punkt z planu 
pracy komisji przenieść na inne posiedzenie komisji, gdy obiekt ten zostanie już całkowicie 
zagospodarowany.  
 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na przyjęty 
przez komisję plan pracy na 2014 r. i na punkt, który się w nim znalazł. Nie tylko Zarząd  
i pani dyrektor, ale i członkowie Komisji Budżetu i Gospodarki zapoznając się z tym planem 
zwrócili uwagę, że zapis dot. spotkania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie,  
może naruszać kompetencje dyrektora i Zarządu. Takie działanie komisji może być odebrane 
nieprzychylnie i świadczyć może o podważaniu autorytetu dyrektora. Informacje  
w tym zakresie powinny być złożone przed komisją (stricte przez starostę), bowiem to ona 
nadzoruje Zarząd, a nie samego dyrektora  (nie jest to skarga). Nie należy zmieniać być może 
planu komisji, ale przyjąć inny sposób informacji (tj. zgłaszać się bezpośrednio do Zarządu 
Powiatu w takich przypadkach). Z obowiązujących i przyjętych dokumentów, które dotyczą 
polityki kadrowej jednostki wynika, że ani komisja, ani sam starosta nie mogą „wizytować” 
dyrekcji szkoły.  
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że nie chodziło o „wizytowanie”  i sprawdzanie 
jednostki, tylko o to, że komisja chciała pozyskać informacje o tym, jak (w przyszłym roku) 
będzie wyglądał ruch kadrowy przy kolejnych naborach do klas pierwszych, oraz ile osób 
zatrudnionych obecnie, te zatrudnienie utrzyma, a ile osób straci pracę. Radna chciałaby mieć 
ogólną wiedzę na ten temat. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że z uzyskaniem takiej informacji  
na pewno nie będzie problemu. Jednakże w planie pracy komisji zostało to  zapisane i tyczyło 
się to chyba rady pedagogicznej. 
 

O godz. 1350 posiedzenie opuścił radny Zbigniew Głąbała (5-1=4). 
 

Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że nie może się do końca z tym zgodzić, chodziło 
o przedstawicieli poszczególnych zespołów nauczycielskich oraz związków zawodowych. 
Zaproponowała, aby w związku z tym wykreślić w tym punkcie „w celu omówienia polityki 
kadrowej” i wpisać „w celu omówienia spraw szkoły”. Tematem spotkania byłyby sprawy 
dotyczące szkoły, planowane remonty i inwestycje oraz wizytacja szkoły.  
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Wniosek nr BRZ.0012.4.41.2014.DK komisji: 
- o wprowadzenie zmiany w planie pracy Komisji Spraw Społecznych na 2014 rok, który 
stanowi załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/232/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
30.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu  
w Gryfinie na 2014 r.  
Zmiana z: 
KWIECIEŃ-CZERWIEC 
1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
2. Spotkanie z przedstawicielami poszczególnych zespołów nauczycielskich, związków  
zawodowych oraz kierownictwem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w celu 
omówienia polityki kadrowej. 
na: 
KWIECIEŃ-CZERWIEC 
1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
2. Spotkanie z Zarządem Powiatu, kierownictwem i dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych  
w celu omówienia polityki kadrowej. 
3. Spotkanie z kierownictwem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie oraz 
przedstawicielami poszczególnych zespołów nauczycielskich w celu omówienia bieżącej 
działalności szkoły. 
 

Komisja przyjęła większością głosów powyższy wniosek. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.41.2014.DK radnej Alicji Kordylasińskiej: 
- o naprawę poboczy na odcinku drogi Piasek-Lubiechów Dolny i Bielinek-Lubiechów 
Dolny. Droga jest bardzo wąska, a przy wymijaniu wjazd pojazdem na wyboiste pobocze  
jest bardzo niebezpieczne. 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.15. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Edyta Rybacka 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 Arkadiusz Augustyniak 


