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PROTOKÓŁ NR 47/14 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 27 sierpnia 2014 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 13.35 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1) oraz skarbnik powiatu Izabela Świderek i naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Waldemar Derkacz. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Arkadiusz Augustyniak. 
Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII 
sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz wypracowanie propozycji wniosków do projektu 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 
 
Ad.2 Porządek obrad 47 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony  

i stanowi zał. nr 2. 
 
Ad.3  Przyjęcie protokołu z 45 i 46 posiedzenia komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 45. posiedzenia w dniu 25 czerwca 2014 r. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 46. posiedzenia w dniu 04 lipca 2014 r. 
 
Ad.4  Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesj ę Rady Powiatu  

w Gryfinie.  
 
I.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Chojna (druk nr 2/XXXVIII);  
 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

– Waldemar Derkacz. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.47.2014.MR  radnej Alicji Kordylasińskiej  
 - prośba o wprowadzenie zmian literalnych w paragrafie 1 ust. 1 projektu uchwały, nadając 
nowe brzmienie: „Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej gminie Chojna  
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy (finansowej lub rzeczowej) Jadwidze Szeląg zam. 
Lisie Pole 101 w wysokości 2 500,00 zł  oraz Tadeuszowi i Stanisławie Wachom 
zamieszkałym w Lisim Polu 101 w wysokości 2 500,00 zł w związku z utratą przez ww. 
dobytku w wyniku pożaru, który miał miejsce 11. 08. 2014 r.” oraz w treści uzasadnienia 
ww. projektu uchwały „11.08. 2014 r. w gminie Chojna miał miejsce pożar budynku 
zamieszkałego przez Jadwigę Szeląg oraz małżeństwo Tadeusza i Stanisławę Wachów.  
W wyniku pożaru ww. stracili cały swój dobytek (…)”. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt wraz z ze zmianami 
literalnymi. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 
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II.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2014 rok (druk nr 3/XXXVIII);  

 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, kto udzielił darowizny na zakup rowerka 
rehabilitacyjnego dla niesprawnych ruchowo dzieci w Domu Pomocy Społecznej w Nowym  
Czarnowie.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że była to darowizna od fundacji PGE 
w kwocie 1 300,00 zł. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, dlaczego  
w bieżącym roku nie będzie realizowana inwestycja pn. „Zabezpieczenie i odbudowa 
odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy  ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie”. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt. 
 

III.  Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  
od początku roku do dnia 30.06.2014 r. (druk nr 4/XXXVIII).  

 
Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem. 

 
Ad.5   Propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.47.2014.MR  radnej Alicji Kordylasińskiej  
- prośba o zabezpieczenie odpowiednio wysokiej kwoty na zapewnienie dodatkowego 
przewozu uczniów na zawody sportowe organizowane przez powiat. Radna ma sygnały  
z kilku szkół podstawowych, że jeden autobus nie zawsze zdąży rozwieść dzieci  
z poszczególnych placówek tak, aby zdążyły na odjazd swoich szkolnych autobusów 
odjeżdżających w kierunku mniejszych miejscowości z terenu danego obwodu szkoły. Takie 
sytuacje rodzą pewne komplikacje natury organizacyjnej zarówno dla dyrektorów szkół jak  
i rodziców. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.47.2014.MR  radnej Alicji Kordylasińskiej  
- ponowienie wniosku (złożonego do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na 2014 r.) o dokończenie rozpoczętego kilka lat temu remontu ciągu pieszego  
w miejscowości Piasek. W przypadku, gdyby gmina Cedynia jednak chciała partycypować  
w kosztach realizacji ww. inwestycji, to radna zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie 
środków na wykonanie remontu drogi w m. Radostów wraz z ciągiem pieszym  
i odwodnieniem. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.47.2014.MR  radnej Alicji Kordylasińskiej  
- prośba o remont jednej z dróg powiatowych w samym mieście Cedynia wraz z ciągiem 
pieszym. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.47.2014.MR  radnej Alicji Kordylasińskiej  
- prośba o zabezpieczenie środków na przeprowadzenie kolejnej edycji „Białe Soboty”  
w I półroczu 2015 r. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.47.2014.MR  radnego Zbigniewa Głąbały 
- prośba o przedłużenie o około 800 m. drogi powiatowej w m. Żelewo, w związku  brakiem 
dojazdu do nowopowstałego osiedla mieszkalnego. 
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Ad.6  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.47.2014.MR  radnej Alicji Kordylasińskiej  
 - prośba o podanie powodów zwiększenia kosztów realizacji drugiej edycji „Białe Soboty”, 
w porównaniu do pierwszej. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.47.2014.MR  radnej Alicji Kordylasińskiej  
- prośba o udzielenie przez Komendę Powiatową Policji w Gryfinie informacji, na jakim 
etapie jest prowadzone postępowanie wyjaśniające w sprawie samowolnego ustanowienia 
znaku B-2 „zakaz wjazdu” na ulicy Kościuszki w Cedyni w dniach 20-23 czerwca br. 
(interpelacja nr 63/14) (informacja udzielona przez Komendanta Powiatowego Policji  
w Gryfinie na XXXVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 28 sierpnia br.). 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.47.2014.MR  radnej Alicji Kordylasińskiej  
- prośba o udzielenie informacji, w jaki sposób została załatwiona (jeżeli już została) petycja 
radnej Gminy Mieszkowice i mieszkańców Troszyna w sprawie budowy chodnika wzdłuż 
drogi powiatowej w Troszynie. 
 
Ad.4  Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesj ę Rady Powiatu  

w Gryfinie – c.d. 
 

I.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXXVIII).  
 
Radna Alicja Kordylasińska w związku z wnioskiem naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. udzielenia zgody osobom fizycznym dwóch dotacji 
celowych z budżetu powiatu (po 4 000,00 zł każda) na dofinansowanie zadań polegających  
na modernizacji systemu ogrzewania – wymiana pieca opalanego węglem na ekologiczne 
urządzenie grzewcze w budynku mieszkalnym w Daleszewie i budynku usługowo-
mieszkalnym w Gryfinie, zapytała czy „zwykły” człowiek może złożyć wniosek w takim 
zakresie? 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział twierdząco. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek dodała, że są określone terminy składania wniosków. 
 
Radna Alicja Kordylasińska w związku z wnioskiem naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, dot. wyrażenia zgody na dofinansowanie w kwocie  
2 000,00 zł zadania pn. „Działalność kontrolna na terenie całego Powiatu Gryfińskiego  
w zakresie gospodarki wodnej oraz ochrony wód powierzchniowych i ich brzegów przed 
zanieczyszczeniem. Zwalczanie kłusownictwa wodnego” i podpisania umowy 
o udzielenie dotacji celowej z Okręgowym Polskim Związkiem Wędkarskim 
w Szczecinie, zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, na co została przeznaczona 
ww. dotacja celowa (odpowiedź udzielona przez Starostę Gryfińskiego na XXXVIII sesji 
Rady Powiatu w dniu 28 sierpnia br.). 
 
Radna Alicja Kordylasińska w związku z wnioskiem naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na zwiększenie  
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan finansowego wydatków Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie o kwotę 2 214,00 zł w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, z przeznaczeniem  
na koszty postępowania sądowego  i prokuratorskiego, poprosiła o udzielenie informacji  
w tym zakresie. 
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Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że jest to sprawa za czasów, kiedy 
powiat był jedynym udziałowcem szpitala, a dotyczyła wykonania bez umownie przez 
wykonawcę prac remontowych. Postępowanie trwało, natomiast umowa z ówczesnym 
prawnikiem szpitala była zawarta w ten sposób, że po zakończeniu zostaną zwrócone  
mu w proporcji koszty postępowania od prowadzonej kwoty. Wydziała „GN” wyliczył,  
że jest to kwota 2 214,00 zł. Sprawa zakończyła się pozytywnie, prawomocnym wyrokiem.   
 
Radna Alicja Kordylasińska zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, na co została 
przeznaczona dotacja celowa udzielona dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego (uchwała nr 638/2014 Zarządu 
Powiatu z dnia 10 lipca 2014 r.) (odpowiedź udzielona przez Starostę Gryfińskiego  
na XXXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 28 sierpnia br.). 
 
Radna Alicja Kordylasińska zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, których 
nieruchomości dotyczyła uchwała nr 639/2014 Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości z dnia 10 lipca 2014 r. (odpowiedź udzielona przez Starostę Gryfińskiego  
na XXXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 28 sierpnia br.). 
 
Radna Alicja Kordylasińska w związku z wnioskiem naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dot. wyboru materiałów promocyjnych (pamięć USB, brelok  
z żetonem, długopis Cosmo, kubek ceramiczny, zawieszki odblaskowe, kamizelki 
odblaskowe, notes magnetyczny na lodówkę, gra „Czarny Piotruś”, gra „Memory”, torba 
jutowa z bambusowymi uchwytami) zapytała, czy chodzi o konkretne działania promocyjne, 
czy ogólnie o promocję powiatu. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział, że chodziło o wybór materiałów  
na promocję powiatu. 
 
Radna Alicja Kordylasińska w związku ze wstępną informacją naczelnika Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczącą wyników egzaminu maturalnego  
w maju 2014 r., zwróciła się z prośbą o przygotowanie krótkiej informacji, jak kształtują się 
wyniki matur 2014, w porównaniu z rokiem ubiegłym (czy jest regres, czy progres). 
(informacja udzielona przez Starostę Gryfińskiego na XXXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 
28 sierpnia br.). 
 
Radna Alicja Kordylasińska w związku wnioskiem naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia „TWINNING” z Trzcińska-Zdrój, 
na dofinansowanie wycieczki „Uroki ziemi gryfińskiej” w ramach promocji powiatu, 
zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na czym polegała promocja powiatu  
i kto uczestniczył w wycieczce (poza członkami Stowarzyszenia, mieszkańcami Trzcińska-
Zdrój) (odpowiedź udzielona przez Starostę Gryfińskiego na XXXVIII sesji Rady Powiatu  
w dniu 28 sierpnia br.). 
 
Radna Alicja Kordylasińska w związku wnioskiem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie, dot. niewykorzystanych transz w marcu o 50 470,98 zł, w kwietniu  
o 7 786,32 zł, w maju o 47 156,15 zł, w czerwcu o 55 921,18 zł i w lipcu o 67 015,06 zł, 
zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, z jakich powodów nie zostały wykorzystane 
transze. 
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Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że jednostki organizacyjne mają 
uchwalony plan finansowy, same określają w których miesiącach roku i w jakich 
wysokościach transze mają do nich wpływać. Jest to ustalone w formie uchwały Zarządu. 
Dodała, że marzec jest to miesiąc, w którym płaci się pochodne od dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że zapytała nie bez kozery, ponieważ ostatnie 
doniesienia medialne mówią o tym, że niektóre urzędy pracy słabo reklamują pewne 
możliwości, które stwarza unia europejska i państwo. W związku z tym niektórzy 
bezrobotni nie wiedzą o pewnych możliwościach, które urząd pracy może im 
zaproponować. Radna nie wie, czy nie miała miejsce w tym przypadku taka sytuacja,  
że z powodu nie wiedzy bezrobotnych te transze nie zostały wykorzystane. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że środki te przeznaczone  
są na działalność powiatowego urzędu pracy typowo administracyjną, związaną z rejestracją 
bezrobotnych, jak również mieszczą się tutaj wszystkie projekty realizowane z udziałem 
środków unijnych przechodzących przez budżet. Jeżeli w którymś z projektów nastąpiło 
przesuniecie harmonogramu realizacji poszczególnych działań, a takie również były,  
bo były to umowy aneksowane przez urząd z instytucjami zarządzającymi, to mogło  
się przesunąć ich wykonanie i to znalazło odzwierciedlenie w tym wniosku.  Natomiast  
na sprawę poruszaną przez radną są przeznaczane inne środki, które są poza budżetem  
i są z funduszu pracy.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, z jakich 
powodów nie zostały wykorzystane transze do czerwca br. oraz w związku z czym 
pieniądze zostały przesunięte i co to były za środki? (odpowiedź udzielona przez Starostę 
Gryfińskiego na XXXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 28 sierpnia br.). 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że na pewno są to środki budżetowe.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, co wynikało z informacji zastępcy dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie dot. procedury dozorowania obiektów 
szkolnych jednostek. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział, że z informacji wynikało, że jest dozorca  
na terenie szkoły, natomiast nie ma dozorowania warsztatów, w których zostały wybite 
okna. Brak jest kamer, a budynek jest oddalony od głównego miejsca pobytu dozorcy.  
Ma wiedzę, że zostały wyciągnięte konsekwencje i trzeba przemyśleć jak zabezpieczyć  
obiekt, aby wszystko funkcjonowało, jak należy. 
 
Radny Leszek Jackiewicz zapytał, czy budynek warsztatów jest użytkowany.  
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział, że dzierżawiony jest przez Bractwo 
Kurkowe „Gryf”. W pomieszczeniach warsztatu mieści się szczelnica, szyby są zasłonięte 
płytami, aby rykoszet kuli nie odbił się bezpośrednio w szybę okna. Dodał, że ktoś stał  
na torach i wybił szyby od zewnątrz, nie wchodząc nawet na teren szkoły.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zwróciła się z prośbą o udzielenie przez dyrektora szkoły 
odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zaradzić, aby akt wandalizmu (wybite szyby  
w warsztatach) nie przyczyniał się więcej do tego typu szkód. Czy zostały podjęte 
jakiekolwiek działania? 
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Radna Alicja Kordylasińska w związku z wniosek naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. wyrażenia zgody na udzielenie dotychczasowemu 
Wykonawcy - KS Usługi Ogólnobudowlane Koza Szymon z Gryfina zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. „Roboty dodatkowe – 
budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”,  
za kwotę 38 845,84 zł brutto oraz podpisania umowy w tym zakresie, zapytała na czym 
polegają roboty dodatkowe. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział, że projektant nie sprawdził nawierzchni, 
na której był położony asfalt. Po zerwaniu wierzchniej warstwy, okazało się, że pod nią nie 
ma warstwy podsypki, tylko lity beton, którego wykonawca nie miał w swoim zakresie. 
Położony beton należy rozbić i wywieść. Są to prace dodatkowe, które nie były 
przewidziane we wcześniejszym etapie.  
 
Radna Alicja Kordylasińska w związku z położeniem chodnika na terenie działki nr 162/1 
obręb 3 miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, dzierżawionej przez 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. na mocy ww. umowy, zapytała kto pokrywa 
koszty położenia chodnika i materiałów i dokładnie w którym miejscu zostanie położony. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział, że szpital będzie pokrywał koszty. Chodnik 
zostanie położony równolegle do parkingu znajdującego się na tyłach budynku przychodni 
Intermed. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.35. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz 
 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 Arkadiusz Augustyniak 


