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PROTOKÓŁ NR 2/15 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 25 lutego 2015 r. 
  
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:10 i trwało do 13:40 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący 
komisji Arkadiusz Augustyniak. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie 
projektów uchwał na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 2 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, 
stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

I. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/IV); 
 
- brak pytań; 

 
II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych  

do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 3/IV); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania doraźnej 

Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 4/IV); 
 

Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał, czy któryś z radnych deklarował chęć 
uczestniczenia w komisji. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że do projektu uchwały zostali 
wpisani radni, którzy zostali wyznaczeni przez klub radnych „RAZEM” oraz klub radnych 
„INICJATYWA SAMORZĄDOWA”. W pracach komisji będą mogli brać udział wszyscy 
chętni radni.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 5/IV); 
 
Radna Anna Ciszkiewicz zapytała, czego dotyczyła skarga. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że skarga została przesłana do Gminy 
Gryfino, która uznała, że nie jest organem kompetentnym do rozpatrzenia tej skargi  
i przekazała ją do tutejszego urzędu. Zgodnie z przepisami skargę na dyrektora jednostki 
rozpatruje rada powiatu. Rada Powiatu przekazała skargę do rozpatrzenia pod względem jej 
zasadności do Komisji Rewizyjnej, która za pośrednictwem Biura Obsługi Rady i Zarządu, 
zawiadomiła pana skarżącego, poprosiła o kontakt. Skarżący się nie odezwał i nie można było 
uzyskać informacji o adresie. Nie wiadomo, czy jest to adres prawidłowy, czy założony tylko 
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na potrzeby skargi. W przypadku, kiedy nie jest znany adres skarżącego, to skargę pozostawia 
się bez rozpoznania.  
 
Radna Anna Ciszkiewicz powiedziała, że generalnie skarga dotyczyła złego zachowania. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie była obecna na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, złożyła wyjaśnienia  
i poinformowała, że nigdy taka sytuacja nie miała miejsca. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań 
chronionych działających w Powiecie Gryfińskim  (druk nr 6/IV); 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodznie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – Nowicka. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia „Powiatowego 

programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2015-2017” 
(druk nr 7/IV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodznie  
w Gryfinie Marianna Kołodziejska – Nowicka. 

 
VII. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  

od początku roku do dnia 31.12.2014 r. (druk nr 8/IV); 
 

Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem. 
 
Ad. 3  
 
Protokół nr 1/15 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 15 i 29 stycznia 2015 r. 
został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 5  Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 
Wniosek nr BRZ.0012.4.2.2015 przewodniczącego Arkadiusza Augustyniaka 
- prośba o interwencję w sprawie suchego drzewa znajdującego się na odcinku  Swobnica – 
Baniewice, przy drodze wojewódzkiej. 
 
Radna Anna Ciszkiewicz powiedziała, że odbyło się wyjazdowe spotkanie  
do Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej Szczecińskiej, w której 
uczestniczyła również radna Joanna Kostrzewa, radny Rafał Mucha, przewodnicząca 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie 
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Elżbieta Wiśniewska, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Agata Czajka-Stankiewicz. 
Jest to największy zakład w Polsce, który niezwykle sprawnie działa, ma niesamowitą kadrę. 
Dodała, że radny Rafał Mucha spotkał się z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
Pawłem Nikitińskim i rozmawiał na ten temat, był zainteresowany tym projektem.  
Planowany jest wyjazd do m. Pasewalk w Niemczech, na którym wzorowano się podczas 
budowy ośrodka w Dobrej Szczecińskiej. Coraz więcej osób jest pozytywnie 
zainteresowanych do tej inicjatywy. Gdyby faktycznie udało się to zrealizować, to zdaniem 
radnej Gmina mogłaby mieć nie złe oszczędności, ponieważ koszty są na etapie budowy, 
pieniądze pozyskuje się z PFRON-u, z Unii Europejskiej, czy samorządów. Natomiast później 
utrzymanie całego ośrodka spoczywa na produkcji własnej oraz ze środków pozyskanych  
z PFRON-u. Do tego stopnia korzystne dla gminy, że przez część stanowisk pracy można 
odciążyć gminę. MZAZ w Dobrej Szczecińskiej zatrudnia na kuchni 12 niepełnosprawnych 
osób i 8 kucharzy, którzy dziennie wydają ok. 1000 posiłków. W ramach ośrodka działa 
również stolarnia, obecnie mają tyle zleceń, że nie są w stanie obsłużyć wszystkich 
zleceniodawców.  Dodała, że chyli czoło przed panią Barbarą Jaskierską - przewodnicząca 
Zarządu Koła w Szczecinie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Szczecinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zna panią Jaskierską, wykorzystała 
swoje doświadczenie, wiedzę oraz kontakty, ponieważ od lat działa w środowisku osób 
niepełnosprawnych. Dobrze, że jest taki zakład, który działa w takich uwarunkowaniach,  
 że jest położony blisko Szczecina, jest to jego główna zaleta oraz otwartość Gminy. Musi być 
duża symbioza i otwarcie, jeżeli chodzi o gminę, ponieważ musi być rynek zbytu.  
 
Radna Anna Ciszkiewicz powiedziała, że ZAZ oferuje szeroki wachlarz usług i produktów 
wysokiej jakości, tworzonych w działach:. kuchnia, montaż/demontaż,  stolarnia, utrzymanie 
czystości, ogrodnictwo i pielęgnacja terenów zielonych. Dodała, że MZAZ w Dobrej 
Szczecińskiej jest dużym obiektem, ale może można byłoby utworzyć coś mniejszego.  
W 2003 r. były pierwsze rozmowy, natomiast w 2013 r. ośrodek rozpoczął swoją działalność.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że trzeba rozpoznać, na ile jest potrzeba 
w środowisku, a później czy są ludzie, stowarzyszenia, które podejmą się tego  
i na ile są kreatywni. Jeżeli Gmina się podejmie, to coś na pewno się z tego urodzi, a Powiat 
będzie zawsze gotowy z pomocą. 
  
  
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13:40. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Magdalena Romankiewicz 
  
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Arkadiusz Augsutyniak 


