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PROTOKÓŁ NR 13/16 

POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 20 stycznia 2016 r. 

  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11:00 i trwało do 11:35 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie  przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  

4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Przewodniczący 

Rady Powiatu Roman Michalski. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 

poprowadził przewodniczący komisji Arkadiusz Augustyniak. Głównym tematem 

posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 

Ad. 2 Porządek obrad 13. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, 

stanowi zał. nr 2.  

 

Ad. 3 Protokół nr 12/15 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 16 grudnia 2015 r. 

został przyjęty jednogłośnie.  
 

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwała na XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

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

komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2015 r. (druk nr 2/XIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2015 r. 

(druk nr 3/XIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r. (druk nr 4/XIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r. (druk  

nr 5/XIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r. (druk nr 6/XIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na nieodpłatne i nieograniczone w czasie obciążenie nieruchomości zabudowanej 
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znajdującej się w obrębie ewidencyjnym 3 miasto Gryfino, działka nr 162/1 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, służebnością przesyłu na rzecz PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie,  

ul. Węglowa 5 i każdoczesnego jej następcy prawnego (druk nr 6A/XIV); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Anna Nikitińska powiedziała, że  Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka  

z o.o. wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie 

ustanowienie służebności przesyłu na działce oznaczonej nr 162/1 obręb 3 miasto Gryfino 

pod planowaną inwestycję rozbudowy Szpitala. Niniejsza służebność ustanowiona zostać  

ma na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie  

i każdoczesnego jej następcy prawnego. W chwili obecnej węzeł znajduje się w istniejącym 

budynku Szpitala, natomiast nowopowstały będzie znajdować się w nowym budynku Szpitala  

i będzie obsługiwał dwa budynki.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (druk nr 7/XIV); 

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w związku z koniecznością 

wprowadzenia dodatkowych zmian w projekcie budżetu powiatu na 2016 r. została  

przygotowana przez Zarząd Powiatu autopoprawka do projektu uchwały. Autopoprawkę wraz 

z poprawioną wersją projektu uchwały wszyscy radni otrzymali.  Zarząd Powiatu wprowadza 

zmiany w związku z wnioskiem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu 

własnego na realizację zadania współfinansowanego środkami PFRON: „Roboty budowlane 

dotyczące obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych - budowa windy wraz  

z przedsionkiem” oraz w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania 

inwestycyjnego „Dostosowanie do wymogów p. poż. budynku Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju”. 

 

Radna Anna Ciszkiewicz odnosząc się do sprawy związanej z utworzeniem Zakładu 

Aktywności Zawodowej powiedziała, że zlokalizowanie zakładu w pomieszczeniach  

przy ul. Łużyckiej w Gryfinie wymaga znacznie więcej nakładów, niż w budynku  

przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie. W związku z tym zapytała, czy na ten cel zostały 

zabezpieczone w budżecie większe środki finansowe. Dodała, że rozmawiała z Panią 

Marszałek i kwota, która jest przeznaczona na ZAZ wynosi około 500 tys. zł. Wybudowanie 

nowego obiektu byłoby już raczej w milionach i wymagałoby dużego nakładu finansowego. 

Czy dysponowalibyśmy taką kwotą, która pozwoliłaby na zbudowanie zakładu. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odnosząc się do słów radnej, zapytał skąd wynika,  

że miałyby być to większe pieniądze. 
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Radna Anna Ciszkiewicz powiedziała, że na ul. Szczecińskiej byłaby tylko kwestia 

wyposażenia pomieszczeń.  

 

Radny Tomasz Siergiej powiedział, że ZAZ powstałby w miejscu byłych warsztatów 

zawodowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że środki na pewno zostaną 

zabezpieczone i zostanie to przygotowane. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że przed podjęciem ostatecznej decyzji, 

Zarząd będzie decydował o przetargu i zostanie wszystko przygotowane. Obecnie jest  

to wstępny etap. 

 

Radny Tomasz Siergiej powiedział, że w budynku przy ul. Szczecińskiej jest mniej miejsca, 

pomieszczenia dawnych warsztatów dają więcej możliwości, bez względu na rodzaj 

prowadzonej działalności będzie można ulokować praktycznie wszystko. 

 

Radna Anna Ciszkiewicz przyznała rację. Następnie odnosząc się do sprawy  

dot. uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej powiedziała, że były głosy rodziców osób 

niepełnosprawnych, że na Warsztatach nie ma rotacji. Założeniem Warsztatów jest 

przegotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielności. Teoretycznie sobie radzą, ale 

praktycznie jest tak, że uczestnikami są te same osoby. Z jednej strony nie wiadomo co z tymi 

osobami zrobić, gdyby była rotacja, natomiast z drugiej strony są osoby, które chciałyby 

skorzystać. Dodała, że jest jeszcze problem z funkcjonowaniem Domu Dziennego Pobytu. 

Osoby, które są głęboko upośledzone, które nie są w stanie wyuczyć się zawodu i być 

samodzielne potrzebują rehabilitacji do końca życia, który to zabezpiecza ww. Dom. Ma 

wiedzę, że Stowarzyszenie zwracało się do Wojewody lub Marszałka o dofinasowanie, jednak 

to gdzieś ugrzęzło. Gdyby udało wydzielić się nawet w strukturach budynku miejsce dla osób 

głębiej upośledzonych, wówczas byłaby ciągła rotacja. Te osoby wymagają ciągłej 

rehabilitacji.  

 

Radny Tomasz Siergiej powiedział, że prędzej Zakład Aktywności Zawodowej aktywizuje 

Warsztaty, ponieważ uczestnicy Warsztatów mogą iść do ZAZ-u, który może spowodować 

rotację. Dodał, że powstają nowe kierunki ścieżek i wcześniej takie dofinansowanie nie było 

możliwe, to wszystko dopiero się pojawia. 

 

Radna Anna Ciszkiewicz powiedziała, że jest jeszcze potrzebna szkoła zawodowa, która 

będzie przygotowywać osoby niepełnosprawne do pracy w ZAZ. Jest możliwość utworzenia 

takiej klasy w ramach działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że zamysł musi zostać ujęty w arkuszy 

organizacyjnym, którym będzie uchwalać ostatecznie Zarząd Powiatu. 

 

Radny Tomasz Siergiej powiedział, że powiat ma szkoły, które uczą osoby niepełnosprawne 

określonych zawodów i które mogą później iść do ZAZ. Alternatywą są Warsztaty Terapii 

Zajęciowej, które również przygotowują w tym kierunku. Można byłoby rozszerzyć profil 

nauki, bo chyba o tym mowa. 

 

Radna Anna Ciszkiewicz powiedziała, że profil nauki można rozszerzyć jeżeli będzie znany 

charakter pracy.  



4 

 

Radny Tomasz Siergiej powiedział, że jest system i nie jest wcale tak, że do ZAZ-u trafią 

osoby nienauczone, bo jest ścieżka edukacji dla osób z upośledzeniem. 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Zakład Aktywności Zawodowej 

powinien zostać utworzony na ul. Łużyckiej, aby w budynku pozostały pomieszczenia  

na działalność Domu Dziennego Pobytu. W momencie, kiedy będzie już ostatecznie wiadomo 

w jakim kierunku pójdzie ZAZ, to wówczas będzie można podjąć decyzję o kierunku 

kształcenia w ramach działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. Dodała, 

że dyrektor robiłby to wówczas w ramach własnego arkusza organizacyjnego, poprzez 

złożenie wniosku do Zarządu.  

 

 Radny Tomasz Siergiej powiedział, że samo powstanie ZAZ-u odciąży działalność 

Warsztatów i zwolnią się miejsca dla nowych uczestników. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt wraz ze zmianami. 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039 (druk 

nr 8/XIV);  

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w związku ze zmianami w projekcie 

uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego  

na 2016 r. należy dostosować projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-

2039. W związku z powyższym została przygotowana autopoprawka Zarządu Powiatu 

autopoprawka do projektu uchwały. Autopoprawkę wraz z poprawioną wersją projektu 

uchwały wszyscy radni otrzymali. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt wraz ze zmianami. 

 

 Ad. 5  Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poinformował, że w dniu 21 grudnia 

2015 r. wpłynęło do Rady Powiatu poprzez Przewodniczącego Rady wezwanie do usunięcia 

naruszenia prawa dot. uchwały Nr XII/74/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 listopada 

2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Gryfińskiego (informacja przekazana 

radnym w wykazie pism na XIV sesję Rady Powiatu). Wzywającym jest osoba, która złożyła 

ww. skargę, a Rada Powiatu uznała ją za bezzasadną. Dodał, że w oparciu o opinię prawną 

proponuje zająć stanowisko, iż ze względu na to, że nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi 

na przedmiotowe wezwanie, taka odpowiedź nie będzie formułowana, ponieważ Rada 

Powiatu w tym zakresie zajęła już stanowisko jw. (uchwała Nr XII/74/2015 Rady Powiatu  

w Gryfinie). 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 11.35. 

 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Romankiewicz 

 Przewodniczący Komisji 

 Arkadiusz Augustyniak 


