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PROTOKÓŁ NR 48/14 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 24 września 2014 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 skarbnik powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie otworzył, stwierdził 
quorum i obrady poprowadził przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Arkadiusz 
Augustyniak. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał 
na XXXIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.2 Porządek obrad 48 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony  

i stanowi zał. nr 2. 
 
Ad.4  Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesj ę Rady Powiatu  

w Gryfinie.  
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli radna Alicja Kordylasińska  
i radny Leszek Jackiewicz. 

 
I.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2014 r. (druk  
nr 4/XXXIX);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.48.2014 Komisji Spraw Społecznych  
- o podanie z imienia i nazwiska radnych składających wnioski ujęte  
w sprawozdaniach z prac pozostałych komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła większością głosów wniosek.  
 
II.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej (druk nr 5/XXXIX);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

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

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2014 r. (druk nr 6/XXXIX);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
IV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

polityki bud żetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok 
(druk nr 7/XXXIX);  

 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że w projekcie uchwały w kontekście 
planowanych inwestycji w 2015 r. pojawia się gm. Trzcińsko – Zdrój. Radna nie ma wiedzy 
na ile zostały uwzględnione wnioski pozostałych radnych, przy określaniu kierunków 
polityki budżetowej do opracowania budżetu na 2015 r. Następnie zapytała, czy w projekcie 
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uchwały zostały wykazane inwestycje, które będą kontynuowane w roku kolejnym, czy są to 
nowe inwestycje?  
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że część inwestycji jest nie tyle 
kontynuacją, co realizowane są w II etapie, tak jak na przykład inwestycja w Chojnie, która 
uzyskała dofinansowanie. Pozostałe inwestycje, na które zostały opracowane dokumentacje 
techniczne mają szanse uzyskać środki zewnętrzne i czekają na realizację. W projekcie 
uchwały nie zostały ujęte wszystkie inwestycje, które będą realizowane w roku przyszłym. 
Zostały wskazane tylko te, uznane za najistotniejsze. Inwestycja dot. przebudowy drogi 
powiatowej Nr 1356Z Gryfino – Linie jest inwestycją de facto rozpoczętą, realizowaną 
etapami w roku bieżącym i poprzednim, gdzie została opracowana dokumentacja 
techniczna. Podobnie jest w przypadku przebudowy dróg powiatowych 1350Z i 1352Z  
na odcinku Szczecin – Binowo. Dokumentacja również była wcześniej opracowana, był 
składany wniosek o dofinansowanie w ramach programu INTERREG IV A, jednak z uwagi 
na to, że inwestycja nie została dofinansowana, jest realizowana etapami.  W roku bieżącym 
został zrealizowany drugi odcinek. Odnosząc się do kolejnych inwestycji poinformowała,  
że istnieje szansa uzyskania dofinansowania na renowację budynków przy ul. Alei Róż 1  
w Trzcińsku - Zdroju. Łączna kwota planowanych zadań do wykonania w ramach tego 
wniosku wynosi ponad 2 mln zł, z czego 580 tys. zł będzie stanowiło wkład własny.  
Na wniosek rodziców jednej z uczennic uczęszczającej do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie została opracowana w roku bieżącym dokumentacja 
techniczna na budowę windy osobowej w placówce. Aczkolwiek były również inne głosy, 
które wskazywały potrzebę wykonania tego zadania. Podobna sytuacja ma miejsce przy 
inwestycji dot. modernizacji sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym w Chojnie, dokumentacja techniczna została opracowana, a inwestycja 
oczekuję na realizację w roku 2015. W przypadku kolejnej inwestycji – modernizacji 
budynku internatu SOSW w Chojnie, dokumentacja techniczna jest dopracowywana, 
obecnie jest jej szkic. Internat jest wyłączony z użytkowania. W związku  
z reorganizacją szkolnictwa specjalnego budynek przy ul. Łużyckiej w Gryfinie (po Zespole 
Szkół Specjalnych) obecnie jest niewykorzystywany i generuje koszty związane z jego 
utrzymaniem. Na ten obiekt została opracowana dokumentacja techniczna i założone jest 
przeniesienie do niego powiatowego urzędu pracy, m.in. z uwagi na to, że urząd pracy 
mieści się w budynku gminy Gryfino, za który Powiat ponosi czynsz. Skarbnik dodała,  
że są to właściwie wszystkie inwestycje wskazane w projekcie uchwały planowane  
do zrealizowania w roku przyszłym. Jeżeli chodzi o zamysł projektu uchwały to nie odbiega 
w głównych założeniach od tych, które funkcjonowały w latach poprzednich,  
czyli planowanie wielkości odbywa się na podstawie danych zewnętrznie przesyłanych, jako 
szacunek głównie podatku dochodowego i subwencji w podziale na jej części. Podobnie, 
jak w poprzednich okresach, realizacja inwestycji może być uzależniona od pozyskania 
środków zewnętrznych. Jeżeli któraś z inwestycji nie otrzyma dofinansowania, może się 
zdarzyć, że nie będzie ona realizowana, aczkolwiek nie każda ze wskazanych radnym 
inwestycji jest już w tej chwili wskazana, jako ewentualne zadanie, na które będą składane 
wnioski o uzyskanie środków zewnętrznych.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

Ad.3  Przyjęcie protokołu z 47. posiedzenia komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 47. posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2014 r. 
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Ad.6  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała o sytuację na stanowisku dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie. Z informacji radnej wynika, że pani Izabela Firląg złożyła 
rezygnację bądź zamierza ją złożyć. Poprosiła o potwierdzenie tej informacji oraz  
o poznanie przyczyny tej rezygnacji, od kiedy miałaby nastąpić, kto zastąpi panią Firląg  
na stanowisku dyrektora jednostki oraz jakie są procedury do spełnienia przez Zarząd? 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział, że pani Izabela Firląg złożyła podanie  
o rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, 
który upływa z dniem 4 października br. Do dnia 2 października br. został podany termin 
składania dokumentów. Jeżeli chodzi o przyczyny rezygnacji, nie są one znane. Na dzień 
dzisiejszy pełni obowiązki, natomiast ma nadzieję, że po 2 października zostanie 
rozstrzygnięty konkurs i kolejna osoba przejmie obowiązki dyrektora.  
 
Radna Alicja Kordylasińska odnosząc się do sprawozdania z prac Zarządu Powiatu, 
zapytała o umorzenie w części zwrotu dotacji celowej udzielonej Stowarzyszeniu 
„Republika Międzyodrza” na realizację zadania publicznego pn. 8 Gryfiński Festiwal Miejsc 
i Podróży „Włóczykij”. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że na podstawie złożonego 
sprawozdania, po wykonaniu zadania okazało się, że mimo, iż były planowane  
do pozyskania środki zewnętrzne, jako wkład własny stowarzyszenia na realizację zadania,  
środki wpłynęły z opóźnieniem (z przyczyn które nie do końca wynikały z winy wykonawcy 
zadania). W związku z tym, że środki zostały wykazane inaczej w sprawozdaniu, wydział 
przygotował dokumentację na podstawie, której kwota szacowana do zwrotu wynosiła  
ok. 1 400 zł. Natomiast częściowe umorzenie wynika z tego, że Zarząd uznał tłumaczenia 
poparte odpowiednią dokumentacją złożoną przez stowarzyszenie. Uznał, że wydatki 
zostały właściwie wydatkowane, zgodnie ze złożonym kosztorysem. Po stronie wykonawcy 
nie leżała wina, iż nastąpiło opóźnienie w tym zakresie. Do tego wyliczenia została 
uwzględniona sytuacja, która miałaby miejsce, jeżeli wydatki planowane do poniesienia, 
poniesione zostałyby w takim zakresie, w jakim pierwotnie stowarzyszenie zakładało.  
 
Radna Alicja Kordylasińska odnosząc się do informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Gryfinie o stanie sanitarno – weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego, zwróciła  
się z prośbą o udzielenie informacji dot. określenia kosztu prac związanych z wykonaniem 
ogrodzenia budynków administracyjnych, palcu manewrowego i pomieszczeń 
gospodarczych na terenie inspektoratu w Gryfinie. 
 
Wniosek nr BRZ.0012.4.48.2014  radnej Alicji Kordylasińskiej  
- prośba do Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o. o. o uściślenie 
odpowiedzi, na wniosek (złożony na poprzednim posiedzeniu komisji) dot. podania 
przyczyn wzrostu kosztów realizacji drugiej edycji „Białych Sobót” w porównaniu  
do pierwszej, w zakresie: 

• transportu pacjentów z okolicznych miejscowości (czy szpital wraz z powiatem 
będzie finansował ewentualnie dojazd mieszkańców danych gmin do siedziby,  
w której będzie odbywała się akcja?), 

• pakietów badań diagnostyki dla kobiet i mężczyzn (co wchodzi w skład pakietów 
diagnostycznych?), 

• konsultacji psychologicznych. 
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Jednocześnie radna oczekuje konsultacji z radnymi na temat potrzeb mieszkańców  
w poszczególnych gminach, w związku z organizacją „Białych Sobót” w 2015 r.  
Nikt z radnymi nie rozmawiał na temat potrzeb mieszkańców danych miejscowości,  
a zdaniem radnej, radni mają najlepsze rozeznanie, co na ich terenie jest najbardziej 
potrzebne. Ponadto radni byli zaangażowani w realizację pierwszej edycji „Białych Sobót”. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.20. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz 
 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 Arkadiusz Augustyniak 


