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PROTOKÓŁ NR 16/16 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:00 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie prowadzącym Warsztaty Terapii 
Zajęciowej przy ul. Szczecińskiej 33, a zakończyło się o godz. 14:20 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie  przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  
3 członków komisji (lista obecności- zał. nr 1), dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka, przewodnicząca Zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie  Elżbieta 
Wiśniewska, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Agata Czajka-Stankiewicz 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził przewodniczący komisji Arkadiusz Augustyniak. Głównym tematem 
posiedzenia była wizyta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gryfinie oraz analiza  
i opiniowanie projektów uchwał na XVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2  
Porządek obrad 16. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2.  
 
Ad. 3  
Protokół nr 15/16 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 30 i 31 marca 2016 r. został 
przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad.4 Wizyta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gryfinie. 
 
Członkowie komisji odbyli wizytację pomieszczeń nowego budynku Warsztatu Terapii 
Zajęciowej  wchodzącego w skład Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie przy udziale prezesa Zarządu Koła Elżbiety 
Wiśniewskiej, kierownika WTZ – Agaty Czajki-Stankiewicz, dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianny Kołodziejskiej – Nowickiej. 
 
Ad. 5 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

I. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XVII); 
 
Radny Marek Brzeziński zapytał o inwestycję dot. budowy nowego szpitala, czy wszystko 
przebiega zgodnie z harmonogramem. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler odpowiedział, że gdyby powiedział, że na 100% procent 
„budujemy” to skłamałby. W tej chwili są wspólnikami i mogą odpowiadać za siebie. 
Wychodząc dalej dodał, że te rozmowy są troszeczkę  ciężkie, ponieważ spółka podjęła 
decyzję o zmianie prezesa i są w trakcie podjęcia ważnej decyzji. W dniu dzisiejszym zbiera 
się rada nadzorcza, jednak decyzja o zmianie prezesa nie powinna się przekładać  
na  inwestycję.  
 
Członek Zarządu Tomasz Siergiej powiedział, że w którymś momencie Spółka zwróciła się 
do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie rozmów z instytucjami finansowymi  
w celu pozyskania funduszy w formie kredytu lub obligacji na realizację inwestycji - 
rozbudowa szpitala przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie i taką zgodę otrzymała. Wówczas bardzo 
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mocno było podkreślane, że naszej uwadze nie umyka fakt, że nie ma jeszcze pozwolenia na 
budowę, żeby w jak najszybszym czasie zostały zakończone formalności, aby móc ogłosić 
przetarg. Cały czas Spółka zapewnia, że prace idą zgodnie z harmonogramem. Ostatnio 
Spółka podjęła decyzję o zmianie prezesa, co trochę zaniepokoiło Zarząd, bo może  
to świadczyć o tym, że coś się dzieje, chociaż równie dobrze może być to działanie na plus. 
Przedstawiono to w ten sposób, że jednym z zastrzeżeń, co do pracy pani prezes było to,  
że zbyt mało dynamicznie szły prace w kierunku pozyskania pozwolenia na budowę 
inwestycji. Taka informacja została przekazana od wspólników, trzeba brać za dobrą wiarę 
przekazywane informacje, ponieważ jesteśmy mniejszościowym udziałowcem. Nowemu 
prezesowi spółki zostały wyznaczone zadania. Została zaproponowana zmiana sposobu 
wynagradzania prezesa spółki, na którą będzie się składać premia zadaniowa. Zarząd wpisał 
konkretne oczekiwania wobec tej premii, tj. w terminie uzyskanie pozwolenia na budowę, 
ogłoszenie przetargu oraz wyłonienie wykonawcy. Zarząd chce aby prezes oprócz 
merytorycznych zadań związanych z funkcjonowaniem szpitala był oceniany pod kątem 
inwestycji. Dodał, że Starosta wyraził swoje niezadowolenie z decyzji o zmianie prezesa, bez 
wcześniejszej konsultacji, której faktycznie nie muszą robić, aczkolwiek Zarząd chciałby  
o tym wiedzieć wcześniej, nie jak zapadła już decyzja. Odnosząc się dodatkowo do inwestycji 
nie została przekazana przez wspólnika żadna informacja, która mogłaby jakoś zaniepokoić.  
 
II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania imienia szkołom 

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,  
ul. Łużycka 91 (druk nr 4/XVII); 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020” (druk nr 5/XVII); 
 

Radny Marek Brzeziński odnosząc się do fragmentu opracowania Strategii „Respondenci 
proponują powołanie wspólnego centrum koordynacji działań na szczeblu powiatu. Wskazują 
na konieczność systemowych i kompleksowych działań. Oczekują inicjatywy ze strony władz 
powiatu, aby przełamać istniejący impas w rozwoju turystyki, który najlepiej ilustruje zdanie 
jednego z respondentów. „Mamy sytuację absolutnego pata i błędnego koła. Nie ma turystów, 
więc nie ma inwestycji. Nie ma inwestycji, nie ma turystów”, zapytał czy zostanie powołane 
centrum koordynacji działań na szczeblu powiatu. Dodał, że opracowanie Strategii ma 
przynieść wymierne korzyści. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz Bień 
odpowiedziała, że w powiecie jest powołana Lokalna Organizacja Turystyczna, która de facto 
nie działa. Jeżeli chodzi o Strategię to jednocześnie została do tego przygotowana koncepcja 
utworzenia klas o profilu turystycznym. Dotychczas były spotkania z gminami, jednak 
zainteresowanie jest średnie, powinni w to również angażować się przedsiębiorcy i to z ich 
inicjatywy powinien powstawać klaster. Powiat poczynił pierwsze kroki, w tym momencie 
jest to na etapie rozmów. Jest również przymiarka utworzenia tylko i wyłącznie stanowisk, 
które zajmowałaby się turystyką i rozwojem. Czynione są przygotowania i okaże się co z tego 
wyjdzie. 
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Wicestarosta Jerzy Miler powiedział, że być może Strategia wraz z podjętymi wspólnymi 
działaniami będą zaczątkiem, może małymi korkami do czegoś się dojdzie. Nie można tego 
robić w trybie nakazowym. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz Bień 
dodała, że powiat nie zrobi wszystkiego za gminy, chociażby dlatego że nie jest właścicielem 
poszczególnych terenów w gminie. Musi był współpraca i wola ze strony gmin.    
 
Radny Marek Brzeziński powiedział, że jest chińskie przysłowie, że nawet najdłuższą drogę 
zaczyna się od pierwszego kroku. Radny ufa, że ten pierwszy krok dostrzeże. 
 
Członek Zarządu Powiatu Tomasz Siergiej powiedział, że odbyły się dwa spotkania  
z przedsiębiorcami, które potwierdziły konieczność budowania wręcz klastra turystycznego. 
Powiat ma również bazę przedsiębiorców zainteresowanych wstąpieniem, gorzej jest 
faktycznie z akcesem gmin, bo chodziło o to, aby stworzyć „organizm”, w którym gminy 
będą szkieletem, czyli gminy wejdą jako instytucje do której dołączą przedsiębiorcy. Polityka 
w gminie jest bardzo różna. Dodał, że Pan Starosta prowadzi rozmowy z gminami w zakresie 
utworzenia klastra turystycznego. Dodatkowo jest zarys utworzenia przy współpracy  
z Gminą Gryfino, która udostępniłaby część pomieszczeń przy nabrzeżu, stworzenia  
tzw. biura klastra turystycznego, który zostałby zbudowany w oparciu o dwa etapy.  
Przy realizacji jednego etapu pomógłby DIROW, natomiast drugi zostałby zrealizowany  przy 
dofinansowaniu gmin. 
 

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 wyrażenia zgody  

na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a Województwem Zachodniopomorskim dotyczącego zawarcia partnerstwa  
w sprawie utworzenia „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” (druk  
nr 6/XVII); 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 
Arkadiusz Durma. 

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w związku  
z perspektywą nowych środków unijnych Województwo Zachodniopomorskie opracowało 
koncepcję „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”. Koncepcja ta ma na celu 
wyselekcjonowanie korytarzy, którymi trasy rowerowe, drogi leśne, ścieżki mają prowadzić 
do największych atrakcji tego regionu. Koncepcja obejmuje również Powiat Gryfiński.  
W przygotowanym opracowaniu na terenie powiatu znajdują się dwa korytarze: trasa 
Pojezierna, która przebiega w poziomie powiatu na wysokości gmin Cedynia i Moryń  
3 oraz trasa Doliny Tywy, która praktycznie przebiega z południa na północ powiatu. Wobec 
tego województwo poszukuje partnerów do realizacji konkretnych inwestycji  
w wyselekcjonowanych korytarzach. W pierwszym etapie jako priorytet województwo 
wskazuje trasę Doliny Tywy, w zakresie dróg powiatowych wpisuje się to jako odcinek drogi 
Gryfino-Szczawno, a także Trzcińsko-Zdrój-Stołeczna. Województwo Zachodniopomorskie 
zwróciło się samorządów na szczeblu gmin i powiatów o podpisanie listu intencyjnego, który 
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będzie początkiem wspólnych działań zmierzających do budowy konkretnych tras 
rowerowych. Wyrażenia zgody na podpisanie takiego listu intencyjnego leży w gestii organu 
stanowiącego czyli Rady Powiatu wobec tego został przedstawiony projekt uchwały.  
W materiałach sesyjnych radni otrzymali projekt listu intencyjnego i mapę obrazującą 
koncepcję tras. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 7/XVII); 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk. 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk 
powiedziała, że w proponowanym projekcie uchwały zmienia się zapis paragrafu 2 pkt. 7.  
W przypadku kotłów na paliwo stałe (ekogroszek lub pelet), dofinansowaniem objęte  
są wyłącznie kotły retortowe z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym, nie posiadające 
dodatkowego rusztu. Sprawność cieplna urządzenia musi być ≥ 80%. Ponadto w paragrafie  
3 ust. 1 zmienia się wysokość dotacji udzielonej osobom fizycznym nieprowadzącym 
działalności gospodarczej z 4000,00 zł do maksymalnej kwoty 3000,00 zł, tj. 50% wartości 
zadania, nie więcej jednak niż 3000,00 zł, w związku z tym, że wpływy z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska są znacznie mniejsze niż 2-3 lata temu. Dodatkowo 
załącznikami do projektu uchwały są wzory wniosków dla osób fizycznych  
i przedsiębiorców.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań 
chronionych działających w Powiecie Gryfińskim (druk nr 8/XVII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2016 rok (druk nr 9/XVII); 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że po stronie wydatków została zaplanowana 
dotacja na budowę windy w budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie, jako dofinansowanie kosztów działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ponadto została obniżona subwencja oświatowa,  
ale jednocześnie zostały podwyższone planowane dochody z tytułu podatku dochodowego  
w pit.    
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2016–2039 (druk nr 10/XVII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
Ad. 6  Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
- brak; 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14:20. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Magdalena Romankiewicz 
 
  
 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Augustyniak 
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