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PROTOKÓŁ NR 34/17 

POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 20 września 2017 r. 

  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:50  i trwało do godz. 14:20 w siedzibie Starostwa 

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

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

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa. Posiedzenie otworzył, 

stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji Arkadiusz Augustyniak. 

Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję 

Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Ad. 2  

Porządek obrad 34. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2.  

 

Ad. 3 

Protokół nr 32/17 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 10 lipca 2017 r. został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Protokół nr 33/17 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 31 sierpnia 2017 r. został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 
  

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

(druk nr 4/XXXI); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej gminie Mieszkowice (druk nr 5/XXXI); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Gryfinie z przeznaczeniem  

na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze 

powiatu gryfińskiego (druk nr 6/XXXI); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadania,  

na które przeznacza się dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych oraz w sprawie przesunięcia środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r. 

(druk nr 7/XXXI); 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok 

(druk nr 8/XXXI); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że została wprowadzona poprawka 

Zarządu Powiatu w paragrafie 3 ust. 1 pkt 2, litera b). Dodano słowo „w szczególności”,  

po sformułowaniu „realizacja planowanych zadań inwestycyjnych”. 

 

Wniosek nr BRZ.0012.4.34.2017.MR przewodniczącego Arkadiusza Augustyniaka: 

- w nawiązaniu do odpowiedzi Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami z dnia 9 maja 

2017 r. (w załączeniu) na wniosek dot. naprawy nawierzchni drogi powiatowej na odc. Banie 

– Rów, zapytał jaki jest obecny status inwestycyjny drogi powiatowej oraz czy w przyszłym  

roku  planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej. Jednocześnie Przewodniczący  

w ramach bieżącego utrzymania zawnioskował o naprawę ubytków nawierzchni drogi 

powiatowej na ww. odcinku (za m. Piaseczno); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt wraz z poprawką. 

 

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

na 2017 rok (druk nr 9/XXXI); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła zmiany budżetu powiatu na 2017 r. po stronie 

dochodów i wydatków, zgodnie z uzasadnieniem i załącznikami do niniejszego projektu 

uchwały.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2017–2039 (druk nr 10/XXXI); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. 5  Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

Wniosek nr BRZ.0012.4.34.2017.MR przewodniczącego Arkadiusza Augustyniaka: 

- prośba o usunięcie powstałego „garbu” w nawierzchni dogi powiatowej w m. Piaskowo 

naprzeciwko placu zabaw.  

 

W tym momencie posiedzenie opuścił radny Tomasz Siergiej. 

 

Radna Anna Ciszkiewicz zapytała o sytuację inwestycyjną w Szpitalu Powiatowym  

w Gryfinie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w okresie wakacyjnym Powiat 

przejął inicjatywę, o czym został poinformowany Dom Lekarski i Spółka „Szpital Powiatowy 

w Gryfinie”. Spotkano się z firmą CLIMAMEDIC, która złożyła najkorzystniejszą ofertę  
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w przetargu  i nie została skonsumowana. Został zakreślony mniejszy zakres przedsięwzięcia, 

została przygotowana koncepcja. 14 września została przedłożona oferta cenowa, natomiast  

w dniu wczorajszym firma przedłużyła czas ważności oferty do 40 dni, ponieważ  wynosiła 

20 dni i był to zbyt krótki okres czasu. Starosta dodał, że w piątek spotyka się z Domem 

Lekarskim i będą podejmowane wiążące decyzje. Dodał, że sprawa jest trudna i jak widzi tę 

koncepcję to zastanawia się czy nie powinni realizować pierwotnej wersji, nawet jeżeli jest 

ona droga, biorąc pod uwagę przyszłość szpitalnictwa. Starosta poinformował, że Spółka 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” planuje równolegle budowę zakładu psychiatrycznego  

i zakładu opiekuńczo-leczniczego w Nowym Czarnowie. Jego zdaniem tamtą koncepcję 

należałoby zawiesić i rozbudować szpital i w jej strukturach w czerwonym budynku 

ulokować działalność zolu  – o tym będzie chciał rozmawiać. Nowy szpital jest na tyle duży, 

że mógłby pomieścić w rezultacie obecną działalność szpitala. W październiku będą chcieli 

podjąć ostateczne decyzje, czyli przyjąć koncepcję, wyłonić wykonawcę i doprowadzić  

do podpisania umowy. Termin realizacji wynosi 8 miesięcy w zakresie małego zestawu 

modułowego. W pierwszym wariancie oferta z jednym blokiem operacyjnym wynosi 5,7 mln 

zł brutto, z tym że negocjacji wymaga dodatkowo sprawa wyposażenia. Natomiast drugi 

wariant przewiduje dwie sale operacyjne za  kwotę 7,2 mln zł brutto.  

 

Radny Marek Brzeziński powiedział, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji stałych 

Rady Powiatu dowiedział się, że wpłynęły do Starosty podania deklarujące współpracę  

z Zakładem Aktywności Zawodowej. Tak się składa, że z radną Anną Ciszkiewicz 

reprezentują Stowarzyszenie „Pokolenia Pokoleniom” i po ostatnim zarządzie zaplanowali 

wyjazd do ZAZ-u w Dobrej. Chcą zobaczyć wiodący Zakład, realnie ocenić ich możliwości  

i ustnie deklarują, że wolontaryjnie będą  również wspierać to przedsięwzięcie. 

 

Radna Anna Ciszkiewicz podziękowała za merytoryczne spotkanie poświęcone modelowi 

organizacyjnemu Zakładu Aktywności Zawodowej pod kątem tworzenia ZAZ-u w Gryfinie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do projektu uchwały Rady Powiatu  

w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2018 rok powiedział, że jednym z wyszczególnionych zadań jest zakład 

aktywności zawodowej wskazanym nie tylko jako przedsięwzięcie  inwestycyjne ale również 

jako tworzenie i prowadzenie zakładu. Stąd uwzględniając właśnie ekonomię przewiduje się – 

jeszcze nie przesądzając w jakiej formie, czy jednostki budżetowej czy spółdzielni – 

uwzględnienie w budżecie powiatu wkładu na rozpoczęcie działalności zakładu.  

 

 

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14:20. 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

Magdalena Romankiewicz 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Augustyniak 


