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PROTOKÓŁ NR 24/16 

POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 23 listopada 2016 r. 

  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14:10 i trwało do godz. 14:40 w siedzibie Starostwa 

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

3 członków komisji (lista obecności- zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu 

Janina Niwa, 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 XXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Ad. 2  
Porządek obrad 24. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2.  

 

Ad. 3  

Protokół nr 22/16 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 9 września 2016 r. został 

przyjęty jednogłośnie.  

 

Protokół nr 23/16 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia  24 października 2016 r. 

został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

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

 

Radna Anna Ciszkiewicz w związku z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie zapytała o znaczenie wynagrodzenia bezosobowego. 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że są to wynagrodzenia z tytułu 

umowy zlecenie, umowy o dzieło. 

 

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Informacji  

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 

2015/2016 (druk nr 2/XXIII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2017 rok (druk 

nr 3/XXIII); 

 

Radny Marek Brzeziński zapytał czy było zainteresowanie organizacji pozarządowych  

w trakcie trwania konsultacji. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że osoby zainteresowane zapraszane 

są do konsultacji społecznych przez stronę internetową, również taką informację uzyskują 
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stowarzyszenia. Jednak nie było informacji zwrotnej, którą można odczytać, jako brak 

zainteresowania albo jako akceptacja dla przedmiotowego projektu. Jedyna konsultacja 

pojawiła się z klubem sportowym Hermes, stąd pojawiło się zadanie dot. biegów 

niepodległościowych. Jest to kolejny rok, kiedy stowarzyszenia mało aktywnie wyrażają 

ocenę na temat takich projektów.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w paragrafie 1 projektu 

uchwały wystąpiła omyłka pisarska polegająca na błędnie podanym roku kalendarzowym. 

 

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

i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sporu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że omyłka zostanie poprawiona. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sporu  

i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

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

na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino (druk  

nr 4/XXIII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zajęcia stanowiska 

dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej nr S6 (druk nr 5/XXIII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 

finansowych  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

między zadaniami w 2016 r. (druk nr 6/XXIII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

na 2016 rok (druk nr 7/XXIII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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 8/XXIII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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Ad. 4  Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że do projektu 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, będzie zgłaszana na sesji autopoprawka Zarządu Powiatu. 

Zmiana będzie polegała na wprowadzeniu dodatkowego zadania pn. „Termomodernizacja 

budynku nr 2 – Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”. Jednostka w dniu dzisiejszym 

przesłała dokumenty umożliwiające wprowadzenie tego zadania do wieloletniej prognozy 

finansowej powiatu. Inwestycja planowana jest w latach 2018-2019, jednak do 30. listopada 

br. należy złożyć wniosek aplikacyjny, stąd krótki termin i konieczność wprowadzenia 

zadania na najbliższej sesji.  

 

Radna Anna Ciszkiewicz zapytała, czy od ostatniej sesji zmieniła się sprawa odnośnie ZOL-

u, była rozmowa na temat lokalizacji placówki i budowania jej na terenie Nowego Czarnowa.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie zna etapu realizacyjnego 

sprawy od momentu przekazania informacji. Dodał, że przygotowywane jest spotkanie  

z Domem Lekarskim, aby dowiedzieć się sposobu finansowania i tego, który wariant został 

wybrany.  

 

Radna Anna Ciszkiewicz zapytała na jakim etapie jest realizacja Zakładu Aktywności 

Zawodowej. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że obecnie złożony wniosek jest 

oceniany i nie jest w stanie powiedzieć, czy ta ocena zakończy się sukcesem i kiedy zostanie 

dokonana. Dodał, że ostatnio odpowiadano na temat poniesionych kosztów w zakresie 

wykonanej dokumentacji i sposobu wyboru wykonawcy. W chwili kiedy przygotowywano 

dokumentację nie był znany regulamin w jakiej procedurze ma być to wybierane. Komisja 

sprawdza czy dany wydatek może być uznany za wydatek, który będzie kwalifikowany lub 

nie będzie dofinansowany, ponieważ np. nie została spełniona procedura. Obecnie wniosek 

jest analizowany i są duże szanse, aby uzyskać dofinansowanie. Na koniec bądź początek 

przyszłego roku powinna być informacja w tym zakresie.  

 

Radna Anna Ciszkiewicz zapytała o program w ramach, którego jest rozpatrywany wniosek. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wniosek jest rozpatrywany  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ. Kwota na działanie wynosiła ok. 18 

mln zł, 5 podmiotów złożyło wniosek. W projekcie budżetu na 2017 r. zadanie dot. ZAZ-u 

zostało wpisane, jak również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na 

lata 2017-2039.  

 

Radna Anna Ciszkiewicz powiedziała, że plany inwestycyjne na przyszły rok są bardzo 

ambitne, do tego dochodzi inwestycja na ul. Łużyckiej 81 na potrzeby urzędu pracy. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że inwestycje zostały ujęte, ponieważ 

będzie to ostatnia tak hojna perspektywa unijna, gdzie będzie możliwość większej ilości 

pieniędzy. Zadania są realne do zrealizowania. Dodał, że gdyby ZAZ powstał zgodnie  

z założeniami, tak jak planują, to dla środowiska gryfińskiego byłaby wielka sprawa. Jeżeli 

wniosek otrzyma dofinansowanie na zadanie to planowane jest utworzenie komitetu 



4 

 

honorowego z burmistrzem, ponieważ później w burmistrzach upatruje osoby, które będą  

na rynku lokalnym, działając na rzecz zakładu w pozyskiwaniu zleceń. Serce zakładu będzie 

w Gryfinie, ale również chcą, aby część ludzi pracowało w miejscu zamieszkania. Następnie 

Starosta dodał, że w planie na przyszły rok są również ujęte zadania z zakresu drogownictwa. 

Wnioski były składane na drogi, które odpowiadają pod względem kryteriów do danego 

programu. W perspektywie do 2020 r. ujęta jest droga przy ul. 1 Maja oraz Sprzymierzonych 

w Gryfinie, jest to w ramach projektów bez konkursowych. Udało się 3 lata temu przekonać 

Marszałka Województwa, który następnie przekonywał Komisję Europejską do tego,  

aby powiaty również zostały uwzględnione w RPO WZ, co się udało. Aczkolwiek był 

ostatnio na Konwencie Starostów, gdzie wielu starostów jest niezadowolonych, ponieważ jest 

to program ograniczony. Niby dotyczy powiatów, ale dotyczy tylko tych dróg, które mają coś 

wspólnego z tzw. sieci TEN-T. W naszych warunkach jest to linia kolejowa, jest akurat 

Szczecin-Berlin. Dofinansowanie wynosi około 3 mln zł. Wnioski w zakresie dróg zostały 

złożone generalnie do wszystkich dostępnych programów.   

 

Wniosek nr BRZ.0012.4.24.2016.MR Przewodniczącego Arkadiusza Augustyniaka: 

- prośba o naniesienie znaków poziomych na drodze powiatowej na odc. Baniewice – 

Swobnica, w tym zamontowanie  słupków na poboczach drogi. 

 

Komisja Spraw Społecznych zaplanowała  na dzień  21 grudnia 2016 r. wyjazdowe 

posiedzenie do Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dom  

z Sercem” oraz do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju.  

  

 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14:40. 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

Magdalena Romankiewicz 

 

  

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Augustyniak 

  


