
PROTOKÓŁ NR 7/15
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

z dnia 24 czerwca 2015 r.

Posiedzenie  rozpoczęło  się  o  godz.  13:00  i  trwało  do  13:20  w  siedzibie  Starostwa
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności
- zał. nr 1) Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, skarbnik Powiatu Izabela Świderek, naczelnik
Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Elżbieta  Lorenowicz-Bień,  naczelnik
Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum 
i obrady poprowadził  przewodniczący komisji Arkadiusz Augustyniak. Głównym tematem
posiedzenia  była  analiza  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  VIII  sesję  Rady  Powiatu  
w Gryfinie. 

Ad. 2 
Porządek obrad 7 posiedzenia Komisji  Spraw Społecznych został  przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 

Ad. 3 
Protokół  nr  6/15 posiedzenia  Komisji  Spraw Społecznych z  dnia  26 maja  2015 r.  został
przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4  Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VIII 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 upoważnienia dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do przyznania minimalnej stawki
wynagrodzenia dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od ustalonej
(druk nr 2/VIII);

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu
 i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień.

Naczelnik Wydziału Edukacji,  Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień
powiedziała,  że  dyrektor  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie  wystąpiła  
z  wnioskiem  o  wyrażenie  zgody  do  przyznania  minimalnej  stawki  wynagrodzenia
zasadniczego  nauczycieli  wyższej  od  ustalonej  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  
art.  30  ust.  5  pkt  1  Karty  Nauczyciela.  Zmiana  wynagrodzenia  obejmuje  5  nauczycieli
praktycznej nauki zawodu, co skutkuje w skali miesiąca wzrostem wynagrodzeń zasadniczych
1110,00  zł  brutto  dla  tych  nauczycieli,  czyli  średnio  o  222,00  brutto  na  etat.  Powyższa
regulacja może zostać wykonana po wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu. 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt.

III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Gminie Chojna (druk nr 3/VIII);
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Naczelnik Wydziału Edukacji,  Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień
powiedziała,  że  Centrum  Kultury  w  Chojnie  złożyło  wniosek  do  projektu  budżetu  
na  2015  rok  o  wsparcie  finansowe  realizacji  zadania  pn.  Dni  Integracji,  które  wpisały  
się  od  tego  czasu  na  stałe  w kalendarz  organizowanych  corocznie  imprez  kulturalnych.  
W  2015  roku  Dni  Integracji  odbędą  się  w  dniach  28-29  sierpnia  2015  r.  w  Chojnie,  
a całkowity koszt zadania wynosi ok. 34 tys. zł. Dodała, że Zarząd Powiatu w Gryfinie wnosi
pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Chojna  w  kwocie  5 000,00  zł  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  zadania  w  zakresie
kultury – Dni Integracji 2015. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

W tym momencie posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu
 i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień.

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej w formie rzeczowej Gminie Chojna (druk nr 4/VIII);

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
Arkadiusz Durma

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

W tym momencie posiedzenie opuścił naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 
Arkadiusz Durma

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2015 rok (druk nr 5/VIII);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek  powiedziała, że II wersja projektu uchwały wynika  
z tego, że została podjęta decyzja o zmianie sposobu finansowania zadania pn. „Restauracja
historycznego obiektu zabytkowego - Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”. Pier-
wotnie płatnikiem wspólnie realizowanego zadania przez Powiat  i  Stowarzyszenie „Dom  
z Sercem”, miało być Stowarzyszenie, a środki z budżetu miały zostać przekazane w formie
dotacji. Obecnie zadanie będzie realizowane również w takim samym zakresie, przez tych sa-
mych wykonawców, tylko płatnikiem będzie Starostwo Powiatowe w Gryfinie. W związku z
tym  środki  przesuwane  są  do  planu  finansowego  Wydziału  Remontów,  Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, który merytorycznie będzie sprawował kontrolę nad realizacją za-
dania.  Druga zmiana ma również  związek z działaniami skierowanymi do osób niepełno-
sprawnych.  Chodzi  o  inwestycję,  która  zaplanowana  została  również,  jako  dotacja  
w wysokości 250 000,00 zł. Środki mają zostać przeznaczone na dostosowanie obiektu przy
ul. Szczecińskiej w Gryfinie na potrzeby osób niepełnosprawnych. W związku z ogłoszonym
przetargiem i otwarciem ofert okazało się, że najniższa oferta jest o 120 000,00 zł wyższa  
niż środki zaplanowane. Natomiast z uwagi na to, że wkład własny w zadaniu dot. inwestycji
w Trzcińsku-Zdroju był wyższy, kwota 120 000,00 zł jest przesuwana na zadanie inwestycyj-
ne mające na celu dostosowanie obiektu na utworzenie m.in. w tym obiekcie Zakładu Aktywi-
zacji Zawodowej. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.
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VI. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zmiany  uchwały  
nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uch-
walenia  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  Powiatu  Gryfińskiego  
na lata 2015-2039 (druk nr 6/VIII);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za
2014 rok (druk nr 7/VIII);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

VIII. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  absolutorium  z  tytułu
wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok (druk nr 8/VIII);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

Ad. 5  Sprawy różne, informacje i wnioski.

Komisja Spraw Społecznych ustaliła, że przedmiotem obrad lipcowego posiedzenia będzie
wizyta  w  Warsztatach  Terapii  Zajęciowej  w  Gryfinie  oraz  zapoznanie  się  z  bieżącą
działalnością WTZ.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13:20.

Protokół sporządziła:

Magdalena Romankiewicz

Przewodniczący Komisji

Arkadiusz Augustyniak
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