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 PROTOKÓŁ NR 25/17 

 WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  

z dnia 23 stycznia 2017 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15:30 w Domu Pomocy Społecznej 

prowadzonym przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju. W posiedzeniu 

udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności- zał. nr 1), Sekretarz Powiatu Barbara 

Rawecka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 

Kołodziejska-Nowicka, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław 

Iwanicki. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący 

Paweł Sławiński. Głównym tematem posiedzenia była wizyta w Domu Pomocy Społecznej 

prowadzonym przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju oraz analiza  

i opiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  

 

Ad. 2  
Porządek obrad 25. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Wizytacja w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Stowarzyszenie „Dom 

z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju. 

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław Iwanicki 
powiedział, że Dom Pomocy Społecznej jest placówką przeznaczoną dla 82 osób przewlekle 

somatycznie chorych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zatrudnionych było 59 pracowników. 

Dodał, że Ministerstwo chce zmienić wskaźnik zatrudnienia z 0,6 na 0,5 i są na to 

przygotowani. Nikogo nie będzie zwalniać. Następnie Przewodniczący poinformował,  

że w ostatnim czasie jednostka miała kontrolę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie. Po szczegółowej analizie protokołu z przeprowadzonej kontroli spotkał  

się z osobą kontrolującą. Podczas kontroli wyszły drobne sprawy, które miały być  

i są robione, a mianowicie dobudowanie drugiej strony wyjścia ewakuacyjnego z piętra, koszt 

schodów ok. 20-25 tys. zł oraz jednego z wyjść ewakuacyjnych z nowej strony budynku,  

co spowoduje, że główny punkt, czyli wydzielenie strefy oddymienia nie będzie potrzebne,  

bo budynek będzie spełniać warunki „wejścia-wyjścia” i ta sprawa zostanie załatwiona. 

Zwrócił się jednak do radnych o wsparcie finansowe, przynajmniej 50%, do tych inwestycji. 

Konieczne jest wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z wykonaniem dokumentacji,  

a także wymiana drzwi.  Pomimo tego, że jednostka jest położona na półwyspie, z trzech 

stron jest woda, z jednej dostęp do wody, to jest wymóg zamontowania dwóch hydrantów. 

Gmina Trzcińsko-Zdrój będzie współuczestniczyć w finansowaniu zadania.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy Stowarzyszenie „Dom z Sercem” prowadzi tylko 

Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław Iwanicki 
odpowiedział, że tak. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy opieka pielęgniarska jest całodobowa. Czy w tym 

domu również obowiązuje zakaz podawania leków przez opiekunki, które nie mają 

upoważnienia. 
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Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław Iwanicki 
odpowiedział, że nie, opieka jest do godziny 18:00 i jest zakaz podawania leków przez 

opiekunki.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał ilu mieszkańców jest „leżących”. 

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław Iwanicki 
odpowiedział, że ok. 30 osób. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że jako potencjalny, przyszły pacjent przebywający 

w takim domu uważa, że opieka pielęgniarska powinna być bardziej intensywna. Powinno się 

zrobić wszystko, aby doprowadzić do stanu, kiedy są osoby leżące … 

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław Iwanicki 
powiedział, że sam zatrudnia 3 pielęgniarki na etat oraz 2 pielęgniarki kontraktowe  

z NFZ, także jest 5 pielęgniarek. Dodał, że w razie wypadku mają dostęp do ich usług. Sam 

zatrudniłby lekarza do jednostki na ½ etatu, gdyby była taka możliwość, tylko nie wie, kto za 

to miałby płacić. Są to koszty ponad standardowe.  

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że koszty nie mają dla niego znaczenia, bo chodzi  

o człowieka. Jeżeli w Polsce szuka się środków na różne sprawy, to zdrowie jest chyba 

najważniejsze. Dodał, że opieka powinna być inaczej zorganizowana i trzeba sobie o tym 

powiedzieć wyraźnie. Wie, że ze strony stowarzyszenia nie ma takiego obowiązku i takich 

przepisów prawnych, jednak trzeba zrobić wszystko, aby to zmienić. Stowarzyszenie 

powinno naciskać … 

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław Iwanicki 
odpowiedział, że dyskusje na te sprawy toczą się przez wiele lat, bo nie są nowe to sprawy. 

Ministerstwa nie mogą się ze sobą porozumieć, bo gdyby tak było, to sprawa byłaby 

łatwiejsza. Dodał, że z każdym rokiem liczba pielęgniarek na rynku pracy maleje. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że jest to odrębny problem, natomiast nawet 

dzisiejszej nocy, któryś z wychowanków może potrzebować pomocy i jest to sprawa pilna. 

Postara się zgłosić sprawę do posłów z PiS, aby tę sprawę poruszyć. Państwo dyrektorzy 

zgłaszali, że jest to dosyć pilna sprawa, nie ma w tej chwili idealnej opieki medycznej nad 

podopiecznymi. Dodał, że cieszy się z pięknych pomieszczeń, jednak jest przekonany,  

iż pielęgniarka musi zapewniać opiekę całodobowo i lekarze powinny być w palcówkach  

o wiele częściej. W interesie wszystkich jest to, aby tę sprawę zmienić. 

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław Iwanicki 
powiedział, że byłby bardzo zadowolony, gdyby mógł zapewnić całodobową opiekę 

pielęgniarską, byłby wówczas bardziej spokojniejszy. Dodał, że radny ma rację tylko pytanie, 

jak to rozwiązać finansowo, bo pielęgniarka nawet już w domach pomocy społecznych  

w hierarchii stoi wyżej niż opiekunka, która de facto spełnia bezpośrednią rolę opiekuna nad 

mieszkańcem i trzeba byłoby wyasygnować dodatkowe środki.  

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że środki powinny być z ministerstwa zdrowia  

na zapewnienie właściwej opieki w takich podmiotach jak ten. 

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław Iwanicki 
odpowiedział, że jest jak najbardziej „za”. Dodał, że usługa pielęgniarska w domach pomocy 

społecznych jest na ten moment już usługą ponad standardową. Biorąc za przykład Dom 
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Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie prowadzony przez Powiat, dodał że każdy może 

zarzucić dyrektor jednostki nieuzasadniony wydatek w postaci zatrudnia pielęgniarki, który 

jest usługą ponad standardową. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka powiedziała, że mogą zarzucać nieuzasadniony wydatek, jednak nikt nie poszedłby 

na to, aby w placówce w Nowym Czarnowie nie było całodobowej opieki pielęgniarskiej.  

Jest to jednostka zupełnie inna, bo inna miała być funkcja domów pomocy społecznej,  

a zrobiła się zupełnie inna. Miała to być placówka opiekuńcza, a nie miejsce świadczenia 

usług medycznych. Obecnie zrobiło się tak, że do domów opieki społecznej trafiają osoby  

w bardzo ciężkich stanach, praktycznie nie przychodzą ludzie z potrzebą funkcji opiekuńczej,  

a medycznej. Dawniej domy pomocy społecznych były placówkami medycznymi, które 

zatrudniały pielęgniarki i lekarzy. Od pewnego momentu przeszło to w resort opieki  

i stwierdzono, że funkcji medycznych nie ma i są tylko opiekuńcze. W Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie zatrudnione są pielęgniarki etatowe, na zlecenie  

oraz kontraktowe, które przemiennie, całodobowo świadczą usługi pielęgniarskie.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał ilu pracowników jest z administracji, jak wygląda 

zarządzanie obiektem? 

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław Iwanicki 
odpowiedział, że na 59 osób w administracji pracują 4 osoby, a dokładnie jest to 3 1/5 etatu, 

tj. dyrektor, księgowa i pracownic kadrowo-płacowy. Dodatkowo zatrudniany jest 

konserwator, kierowca, magazynier, praczka oraz 3 ½ etatu w kuchni. Dodatkowo posiłkują 

się osobami odbywającymi staże. Jest kapelan, pracownik terapii zajęciowej, psycholog,  

5 pielęgniarek oraz co jakiś czas nieodpłatnie przyjeżdża psychiatra.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał o poziom wynagrodzeń w placówce. 

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław Iwanicki 
odpowiedział, że nie ma roku, aby Stowarzyszenie nie dawało podwyżek. Praktycznie,  

co roku dawane są podwyżki.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał o stawkę żywieniową w Domu Pomocy Społecznej. 

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław Iwanicki 
odpowiedział, że posiłki przygotowywane są samodzielnie, korzystają z banku żywności. 

Produkty starają się pozyskiwać od lokalnych dostawców.  

 

Komisja Ochrony Cywilnej (…) przeprowadziła wizytację pomieszczeń Domu Pomocy 

Społecznej.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał o odpłatność za pobyt mieszkańca w placówce. 

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Zdzisław Iwanicki 
odpowiedział, że odpłatność wygląda podobnie, jak w pozostałych domach samorządowych, 

tj. 70% swoich dochodów, pozostała kwota uiszczana jest przez rodzinę lub gminę,  

w zależności od decyzji administracyjnej miejscowego ośrodka pomocy społecznej 

kierowanej osoby. 

 

Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. funkcjonowania domów pomocy społecznej  

na terenie Powiatu Gryfińskiego, stanowi zał. nr 3. 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Zdzisław 

Iwanicki oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 

Kołodziejska – Nowicka. 

 

Ad. 4  Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r. (druk nr 2/XXV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2016 r. (druk nr 3/XXV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2016 r. 

(druk nr 4/XXV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r. (druk nr 5/XXV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r. (druk  

nr 6/XXV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/XXV); 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedział, że w związku ze wzrostem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w 2017 r. musiałyby być podniesione diety radnych. Zarząd Powiatu 

chcąc utrzymać wysokość diet na tym samym poziomie zaproponował obniżenie 

współczynników procentowych w celu zachowania diet praktycznie na dotychczasowym 

poziomie. 

 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt. 

 

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

Radny Tomasz Mirakowski poprosił Przewodniczącego komisji, aby czuwał nad sprawami 

związanymi ze szpitalem. Wszystkie zmiany, które przygotowywane są w Ministerstwie 

Zdrowia mogą w pewnym sensie zaszkodzić istnieniu szpitala. Partnerstwo publiczno-

prywatne nie do końca będzie ideałem, większość udziałów jest po stronie prywatnej i  jest 

zagrożenie kontraktu. Poprosił Przewodniczącego o informacje w momencie, kiedy będą 
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znane istotne uwagi z ministerstwa dot. projektu zarządzania zdrowiem po likwidacji NFZ. 

Sami również będą szukać, ale dobrze byłoby uzyskać oficjalną informację. 

 

Przewodniczący Paweł Sławiński zapytał, czy został ogłoszony przetarg na budowę nowego 

szpitala, czy również zostało opublikowane na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że tak.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy znany jest sposób finansowania inwestycji budowy 

nowego szpitala. 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że Dom Lekarski S.A. powinien mieć 

zabezpieczone środki na inwestycję, Powiat jest przygotowany w swojej części i Zarząd 

będzie proponować  Radzie propozycję sfinansowania. Następnie dodała, że w związku  

z tym, że niedawno została podpisana przez Prezydenta RP ustawa zmieniająca system 

oświaty, pracownicy Starostwa przygotowują Zarządowi do przedyskutowania harmonogram 

działań. Ustawa jest obszerna i trzeba będzie przenalizować przepisy, które się zmieniły  

i co będzie ich czekać w ogólnym postępowaniu. Wiadomo, że na początku trzeba będzie 

ustalić obwody szkolne i będzie to początek postępowania, tego co się będzie działo.  

Do rozmów z Gminą Gryfino został wytypowany Pan Wicestarosta, który miał 

przedyskutować sprawę Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie – tzw. „liceum w parku”. 

Powiat swojego czasu nieodpłatnie przekazał w użytkowanie liceum w Gminie Gryfino. 

Okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 lata. W budynku szkoły mieści się liceum  

i gimnazjum. W związku z tym, że następują zmiany, to Zarząd Powiatu rozważa sprawę 

wypowiedzenia Gminie Gryfino umowy na utrzymanie szkoły oraz połączenie dwóch liceów 

w Gryfinie i utworzenie jednego liceum „w parku”.  

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że słyszał niepokojące informacje ze strony 

nauczycieli i rodziców, że Powiat chce przekazać Gminie prowadzenie tego obiektu. 

Nauczyciele boją się, że przejdą pod kryzysową Gminę, bo ma długi. Na razie w Powiecie 

warunki finansowania oświaty są dobre, a on jako mieszkaniec ulicy Niepodległości boi się, 

że Gmina Gryfino wybuduje halę sportową w pięknym parku, gdzie trzeba będzie robić 

miejsca parkingowe. Nie chciałby mieć wybudowanej hali sportowej w pobliżu miejsca 

zamieszkania. Boją się, że jak budynek zostanie przekazany Burmistrzowi Gminy to on to 

szybciej uczyni. Dodał, że ma takie informacje, może nie wszystkie są prawdziwe, dlatego 

dobrze byłoby, aby Zarząd Powiatu się zastanowił. 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że przekazuje radnym informacje. 

Wypowiedzenie dzierżawy wynosi okres 3 lat. Radni mogą się zastanowić, czy połączenie 

dwóch liceów i utworzenie jednego „w parku”, które cały czas będzie wchodziło w skład 

zespołu szkół przy ul. Łużyckiej, będzie dobre dla Powiatu. Zarząd na ten temat jeszcze  

nie dyskutował, bo musi poznać haromonogram działań, jak to będzie wyglądało,  

bo niektórzy już się pytają, jakie szkoły branżowe proponuje Powiat. Na razie są to szkoły 

zawodowe, a nabory jeżeli będą, to będą w tym roku jeszcze do szkół zawodowych, ponieważ 

wszystkie zmiany, które mogą wprowadzić będą wprowadzane od 1 września br. Z uwagi  

na to, że maleje liczba uczniów w szkołach dobrze byłoby, aby nie było dwóch liceów  

w Gryfinie tylko jedno lepsze. W momencie, kiedy Zarząd się zapozna ze sprawą na bieżąco 

będzie  informował radnych o wszystkich zmianach, jakie będą proponowane w oświacie.  
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Na tym zakończono 25. posiedzenie o godz. 15:30. 

  

 

Protokół sporządziła, po odsłuchaniu nagrania: 

 
Magdalena Romankiewicz 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 


