
PROTOKÓŁ NR 6/15
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

z dnia 26 maja 2015 r.

Posiedzenie  rozpoczęło  się  o  godz.  13:10  i  trwało  do  13:40  w  siedzibie  Starostwa
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności
-  zał.  nr  1)  sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka,  przewodniczący  Rady  Powiatu  Roman
Michalski,  dyrektor  Młodzieżowego  Ośrodka  Sportowego  w  Gryfinie  Jan  Podleśny.
Posiedzenie  otworzył,  stwierdził  quorum  i  obrady  poprowadził  przewodniczący  komisji
Arkadiusz Augustyniak. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów
uchwał  na  VII  sesję  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  oraz  zapoznanie  się  z  działalnością
Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie.

Ad. 2 
Porządek obrad 6 posiedzenia Komisji  Spraw Społecznych został  przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 

Ad. 3 
Protokół  nr  3/15  posiedzenia  Komisji  Spraw  Społecznych  z  dnia  12  marca  2015  r.  
oraz protokół  nr 5/15 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 28 kwietnia 2015 r.
został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4  Zapoznanie się z działalnością Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie.

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Sportowego 
w Gryfinie Jan Podleśny.

Dyrektor  Młodzieżowego  Ośrodka Sportowego w Gryfinie  Jan Podleśny  powiedział,  
że wcześniej została dla Komisji przygotowana informacja dot. działalności MOS w Gryfinie
(zał. nr 3), jeżeli są pytania to chętnie udzieli odpowiedzi.

Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał, czy na chwilę obecną sytuacja finansowa
Ośrodka jest stabilna, po zmniejszeniu dotacji.

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie Jan Podleśny odpowiedział,  
że  nie  jest  stabilna.  Dodał,  że  rozmawiał  z  Burmistrzem Miasta  i  Gminy  Gryfino,  który
powiedział, że w czerwcu postara się uzupełnić budżet. Na chwilę obecną ma wykorzystane
60%  środków  z  budżetu  Ośrodka.  Najwięcej  kosztów  generują  wydatki  ponoszone  
z transportem uczniów na różnego rodzaju rozgrywki sportowe do różnych miejscowości,
nawet do m. Łódź. 

Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał o kwotę brakującą w budżecie Ośrodka.

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie Jan Podleśny odpowiedział,  
że  pierwotnie  budżet  został  zaplanowany  na  kwotę  330 000,00  zł,  który  po  korekcie  -
obcięciu miał  opiewać  na kwotę  300 000,00 zł.  Dzień  przed sesją  Rady Miejskiej  została
zgłoszona  autopoprawka  do  projektu  budżetu  Gminy  Gryfino  i  została  zabrana  kwota
100 000,00 zł, tj. 1/3 dotacji, uważając że w Ośrodku są same osoby do zarządzania, a nie do
pracy. Dodał, że w Ośrodku pracują trzy osoby. Jedna, która zajmuje się sprawami z zakresu
finansowego,  on  wraz  z  trzecią  osobą  są  pracownikami  merytorycznymi.  Oprócz  tego
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Ośrodek zatrudnia koordynatorów, którym wypłacane są wynagrodzenia w wysokości 200 zł.
Dyrektor  poinformował,  że  do  zamknięcia  roku  budżetowego  potrzebna  jest  kwota
297 000,00 zł. Na chwilę obecną ma budżet w wysokości 247 000,00 zł i gdyby nie pomoc
Powiatu  Gryfińskiego  byłoby  trudno.  MOS  generalnie  realizuje  zadania  o  charakterze
ponadgminnym.  Dodał,  że  MOS  realizuje  zadania  wynikające  z  programu  i  kalendarza
zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej  Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego  w  Szczecinie  zatwierdzanego  przez  Marszałka  Województwa
Zachodniopomorskiego  i  Zachodniopomorskiego  Kuratora  Oświaty.  Dyrektor  ponadto
poinformował,  że  corocznie  we  wrześniu  na  sesji  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  jest
podsumowywane współzawodnictwa sportowe szkół z terenu Powiatu Gryfińskiego. 

Radny  Tomasz  Siergiej zapytał,  czy  Ośrodek  aplikuje  również  o  środki  finansowe  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie Jan Podleśny odpowiedział,  
że MOS jako jednostka budżetowa nie może aplikować o środki finansowe z Ministerstwa.
Dyrektor  dodał,  że  wszystkie  informacje  dot.  rozgrywek  sportowych  są  umieszczane  
na bieżąco na stronie internetowej, starają  się  aby młodzież  miała możliwość  rywalizacji  
z najlepszymi.

Przewodniczący  Arkadiusz  Augustyniak powiedział,  że  gdyby  nie  działalność  MOS,  
to  wiele  szkół  nie  pojechałoby  na  wyższe  szczeble  rozgrywek  sportowych,  ponieważ  
w budżecie  szkół  nie  ma na to  pieniędzy.  Dzięki  Ośrodkowi jest  możliwość  rywalizacji  
z najlepszymi w województwie. 

W tym momencie posiedzenie opuścił dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Sportowego
w Gryfinie Jan Podleśny.

Ad. 5 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

I. Sprawozdanie z prac Zarządu Pwoiatu w Gryfinie (druk nr 1/VII);

- brak pytań;

II. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w    sprawie  rozpatrzenia  skargi  
na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie   (druk nr 2/VII);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie     przyjęcia oceny zasobów
pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2014 (druk nr 3/VII);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia I transzy środ-
ków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  
na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2015 r. (druk nr 4/VII);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.
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Ad. 6  Sprawy różne, informacje i wnioski.

Przewodniczący  Arkadiusz  Augustyniak  powiedział,  że  radni  otrzymali  dokumentację  
dot.  zbadania  okoliczności  odnoszących  się  do  ewentualnego  łączenia  funkcji  radnego  
i ławnika przez radnego Arkadiusza Łysika, stanowiącą zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący  Rady  Roman  Michalski powiedział,  że  prowadził  postępowanie
wyjaśniające  w  tej  sprawie.  Pismem  z  dnia  28  kwietnia  br.  z  up.  Wojewody
Zachodniopomorskiego dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli poinformowała, że wpłynęło
do urzędu wojewódzkiego zawiadomienie o możliwości łączenia funkcji radnego i ławnika
oraz wniesiono o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Pismo to wpłynęło do Starostwa
Powiatowego w dniu 04 maja br.,  natomiast wcześniej wpłynęło drogą  email. Następnego
dnia,  tj.  30  kwietnia  br.  zwrócił  się  do  radnego  o  złożenie  wyjaśnień  w  tym  zakresie,
dołączając  przedmiotowe  pismo  z  urzędu  wojewódzkiego.  Jak  wynika  z  przedłożonej
dokumentacji radny udzielił odpowiedzi i dołączył kserokopie swojej rezygnacji, którą złożył
w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo w dniu 28.11.2014 r. (data wpływu), czyli w urzędzie
który rekomendował jego na ławnika Sądu Rejonowego w Gryfinie.  Przewodniczący dodał,
że  w  kolejnym  piśmie  do  dyrektor  Wydziału  Nadzoru  i  kontroli  zwrócił  się  z  prośbą  
o przesłanie pisma zawierającego informację o możliwości naruszenia zakazu łączenia funkcji
przez radnego, które do nich wpłynęło. Z odpowiedzi dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli 
wynikało, że nie może tego pisma przekazać, ponieważ było ono pisane przez osobę fizyczną
i nie stanowi informacji publicznej.  Ponadto przewodniczący poinformował, że konsultował
się z radcami prawnymi w kontekście całej sytuacji. Istotną uwagą, którą należy wskazać, jest
to, że radny nie wykonywał w sposób fizyczny obowiązków ławnika, ani razu nie zasiadał
jako ławnik w żadnej  rozprawie sądowej,  nie  uczestniczył  w „spotkaniu rady ławników”.
Reasumując,  patrząc  na  wszystkie  dokumenty  nie  ma  podstaw,  żeby  przychylać  
się do sugestii dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli, że mandat radnego wygasa. Następnie
dodał, że postępowanie wyjaśniające notabene zgodnie z art. 77 usp. powinien przeprowadzić
pan  Starosta,  jednak  wojewoda  zwrócił  się  do  przewodniczącego  rady.  Z  dokumentacji  
i  fatów  wynika,  że  w  ocenie  przewodniczącego  rady  nie  ma  konfliktu,  radny  złożył
rezygnację  z  funkcji  ławnika,  której  nie  wykonywał  jej  w  sposób  fizyczny.  Następnie
przewodniczący  zaproponował  treść  projektu  pisma  do  dyrektora  Wydziału  Nadzoru  
i  Kontroli,  które  zostanie  skierowane  w  przypadku  akceptacji  komisji  stałych.  Dodał,  
że pozostałe trzy komisje jednogłośnie opowiedziały się za proponowanym rozwiązaniem. 

Po  zapoznaniu  się  z  całą  dokumentacją  dot.  zbadania  okoliczności  odnoszących  
się  do ewentualnego łączenia funkcji radnego i ławnika przez radnego Arkadiusza Łysika,
przewodniczący zarządził głosowanie.

Przewodniczący  Arkadiusz  Augustyniak:  Kto  z  Państwa  radnych,  po  zapoznaniu  
się z pełną dokumentacją dot. radnego Arkadiusza Łysika uważa, iż do naruszenia zakazu łą-
czenia funkcji nie doszło, a sprawa została wyjaśniona w wystarczający sposób?

Za - 5 osób,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób.

Komisja Spraw Społecznych  jednogłośnie uznała, że z wyjaśnień złożonych przez radnego
Arkadiusza Łysika oraz ustalonych okoliczności wynika, iż  do naruszenia zakazu łączenia
przez radnego funkcji nie doszło, a sprawa została wyjaśniona w wystarczający sposób.

3



Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak  zapytał,  czy jest  znany harmonogram realizacji
„Białej Soboty” w Gminie Banie.

Sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka powiedziała,  że  akcja  profilaktyczno-medyczna  
w Gminie Banie odbędzie się w dniu 12 września br. Koszt wynosi 6 666,00 zł. Na każdego
specjalistę  (ginekologa,  laryngologa  i  chirurga)  przypada  po  25  osób.  Badania  obejmują
cytologię oraz pakiet badań Diagnostyka, w tym: morfologia, OB, ALT, glokoza, cholesterol,
kreatynina, CRP, amylaza.

Radny Tomasz Siergiej powiedział, że zaproponował na posiedzeniu Zarządu, aby w ramach
przyszłorocznej  akcji  oprócz  badań  podstawowych,  w  ramach  badań  podstawowych  albo
zamiast nich zaoferować mieszkańcom gmin wiejskich możliwość  przeprowadzenia badań  
w zakresie markerów genetycznych, które na dzień dzisiejszy są już nowocześniejsze i dużo
tańsze.  Lekarz  rodzinny  powinien  zlecać  wykonanie  badań  podstawowych,  jest  to  jego
podstawowe zadanie, natomiast mogliby mieć obiekcje na wydanie skierowania na badania 
na wykonanie markerów genetycznych. 

Przewodniczący  Rady  Roman  Michalski powiedział,  że  można  byłoby  zaproponować
przeprowadzenie badania urologicznego psa. 

Radna Anna Ciszkiewicz powiedziała, że byłoby to bardzo rozsądne. 

Przewodniczący  Arkadiusz  Augustyniak zapytał,  czy  lekarz  rodzinny  kwalifikuje
pacjentów na badania w ramach „Białych Sobót”.

Radny Tomasz Siergiej odpowiedział twierdząco.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13:40.

Protokół sporządziła:

Magdalena Romankiewicz

Przewodniczący Komisji

Arkadiusz Augustyniak

4


