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PROTOKÓŁ NR 17/16 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 18 maja 2016 r. 
  
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:00 i trwało do godz. 13:30 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie  przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  
5 członków komisji (lista obecności- zał. nr 1), Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz 
Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa, dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha, naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji Arkadiusz 
Augustyniak. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał  
na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2  
Porządek obrad 17. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2.  
 
Ad. 3 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

I. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk  nr 1/XVIII); 
 

- brak; 
 

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2015 (druk nr 2/XVIII); 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
Radna Anna Ciszkiewicz zapytała na jakim etapie jest budowa windy w budynku Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowica odpowiedziała, że w piątek nastąpi otwarcie ofert i będzie znana cena oferenta. 
Wówczas będzie można zawrzeć umowę z Urzędem Marszałkowskim według ceny, która 
będzie w kosztorysie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

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

na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XVIII); 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Gospodarki, 
Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Gospodarki, Nieruchomości  

i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2015 roku (druk nr 4/XVIII); 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

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

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

na 2016 rok (druk nr 5/XVIII); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
VI. 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 6/XVIII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
Ad. 4  Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał, czy coś wiadomo w sprawie dróg 
przekazanych przez Powiat Gminie Stare Czarnowo, a otrzymanych z Urzędu 
Marszałkowskiego. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że Powiat skierował sprawę  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na razie nie ma informacji w tym zakresie.  
Z tego co wiadomo Gmina Stare Czarnowo nie skierowała sprawy przejęcia dróg na drogę 
sądową. 
 
Radny Marek Brzeziński zapytał o funkcjonowanie mieszkań chronionych na terenie 
powiatu.                                                    
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że jeżeli chodzi o mieszkania 
chronione, to tego typu mieszkania są w Chojnie, w tym roku również zostało uruchomione 
mieszkanie w Gryfinie mieszące się w budynku po Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie. 
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Dodała że w mieszkaniu chronionym w Chojnie obecnie są cztery osoby. Najczęściej jest  
to młodzież, która była w domu dziecka, opuściła dom dziecka i usamodzielniła się,  
ale kontynuuje naukę. Również z mieszkania chronionego korzysta osoba pracująca.  
 
Radny Marek Brzeziński zapytał o inwestycję w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie, czy są 
jakieś zagrożenia. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że znana jest wszystkim decyzja  
dot. zmiany prezesa, natomiast nie widać zagrożeń dla działań, które są podejmowane  
w sprawie budowy Szpitala. Nowy prezes miał spotkanie ze Starostą i wie, że jednym  
z kluczowych zadań jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.30 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Magdalena Romankiewicz 
 
  
 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Augustyniak 
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