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Protokół Nr 2/2002  
z II posiedzenia Komisji Spraw Społecznych  

w dniu 17 grudnia 2002 r.   
 
 

 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1010 i trwało do godz. 1140.  
W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1).  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Jadwiga Szulc – Skarbnik Powiatu,  
- Jerzy Herwart – Sekretarz Powiatu.  
 Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan 
Bronisław Sakowski. Na wstępie przedstawił porządek obrad: 
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2) Powołanie protokolanta.  
3) Przyjęcie porządku obrad.  
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.  
5) Stanowisko komisji w sprawie projektów uchwał na III sesję Rady Powiatu.  
6) Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.     
 
Ad. 3.  
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 4.  
Przewodniczący odczytał protokół z I posiedzenia komisji w dniu 11 grudnia 
2002 r. , który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie.   
Radna D. Bus – sądzę, że jest to ostatni protokół odczytywany na posiedzeniu, 
gdyż kolejne będą dużo dłuższe, a protokoły są zawsze do wglądu w Biurze 
Rady Powiatu.  
 
Ad. 5.  
Komisja zajęła stanowisko do projektów uchwał na III sesję Rady Powiatu        
w sprawie: 
1. uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003;  
Radna D. Bus – uważam, że powinniśmy zadawać pytania w sprawie projektu 
budżetu.  
Skarbnik – istniało niebezpieczeństwo wyprowadzenia z budżetu powiatu 
Komendy Powiatowej Policji, ale w ostateczności to nie nastąpiło.  

W dalszej kolejności Pani Skarbnik odczytała uchwałę Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o 
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na        
2003 rok (zał. nr 2).  
Przewodniczący – czy są jakieś uwagi do projektu budżetu?  
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Radny A. Nycz – w samym tekście projektu uchwały będzie poprawka 
odnośnie osoby podpisującej uchwałę na „Przewodnicząca Rady Powiatu – 
Lidia Pięta”, gdyż projekt był przygotowywany jeszcze przed wyborami, a już 
po zakończeniu pracy przez Radę Powiatu poprzedniej kadencji.  
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie 
przedstawiony projekt uchwały.  
 
2. zmian budżetu powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (druk nr 1/III);  
Skarbnik – budżet powiatu ma zupełnie inna specyfikę niż budżet gminy.          
W tym projekcie na wniosek Dyrektorów Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie i Trzcińsku Zdroju, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej           
w Chojnie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie wprowadza 
się do budżetu osiągnięte przez te placówki dodatkowe dochody i przeznacza się 
je na dodatkowe potrzeby w tych jednostkach.   
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
3. zmian budżetu powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (druk nr 2/III);  
Skarbnik – wprowadza się kwotę 60 tys. zł z tytułu nierealizacji zadania 
monitoringu przez gminę. Środki przeznacza się przede wszystkim na potrzeby 
bieżące PUP, PCPR, na instalację SDI i zakup licencji LEX OMEGA                 
do budynku przy ul. Sprzymierzonych 4, jak również na wypłatę diet radnym za 
miesiące listopad - grudzień. Ponadto wprowadza się do budżetu darowiznę dla 
Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie oraz na wniosek dyrektorów ZSP nr 1 w 
Chojnie, ZSP nr 2 w Gryfinie, SOSW w Chojnie zwiększa się plan dochodów 
tych jednostek z przeznaczeniem na zapłatę bieżących zobowiązań.      
Radny J. Podleśny – pieniądze z pożyczki dla szpitala miał dostać PUP, czyli 
teraz już ich nie dostanie?  
Skarbnik – pieniądze te na ostatniej sesji Rady Powiatu poprzedniej kadencji 
przeznaczyliśmy na realizację zadania przez Szpitalu Powiatowy pn. „Dźwig 
osobowo – towarowy”.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
4. zmian budżetu powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (druk nr 3/III); 
Skarbnik – przeznacza się kwotę 25 tys. zł na zobowiązania DPS w Nowym 
Czarnowie wobec ZE „Dolna Odra” w związku z zapłata za ciepło.    
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
5. zmian budżetu powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (druk nr 4/III);  
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Skarbnik – zmian dokonuje się na wniosek SPZZOZ o brakujące środki na 
prowadzenie działalności zakładu, gdyż toczą się tam sprawy sądowe, konieczne 
jest również prowadzenie spraw pracowniczych.     
Radna A. Warda – są to bieżące wynagrodzenia pracowników, nie jest to 
zaległość?  
Skarbnik – są to bieżące wynagrodzenia.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
6. udzielenia z budżetu powiatu na rok 2002 dotacji celowej dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 5/III);  
Skarbnik – uchwała ta jest konsekwencją poprzedniej, środki dla SPZZOZ 
możemy przekazać tylko w formie dotacji.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
7. wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem    
2002 r. (druk nr 6/III); 
Skarbnik – są  w tych sprawach już zawarte umowy, nie dokonane zostały 
jednak formalności dot. gospodarki ściekowej (brak pozwolenia na budowę), 
natomiast w odniesieniu do zakupu samochodu nie została dokończona 
procedura przetargowa.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
8. zmiany uchwały Nr XXXIII/411/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 09 
października 2002 r. w sprawie udzielenia z budżetu powiatu na rok 2002 
dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej      
– Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7/III);   
Skarbnik – jest to zmiana w uchwale z 9 października b.r., w której terminy 
realizacji zadania „Dźwig osobowo – towarowy” zostały określone na koniec 
bieżącego roku. Na wniosek dyrektora Szpitala termin ten zostaje przesunięty na 
30 czerwca 2003 r.     
Radny A. Nycz – utrzymujemy tutaj formę dotacji celowej, a nie na cele 
konsumpcyjne Szpitala.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
9. obciążenia nieruchomości przy ul. 9 Maja w Gryfinie, będącej własnością 
Powiatu Gryfińskiego, służebnością gruntową dojazdu i dojścia (druk nr 8/III); 
Radny A. Nycz – planujemy zbudować przy hydroforni miejsca parkingowe      
w związku z ciągłymi problemami z parkowaniem samochodów przy                
ul 11 Listopada.  
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W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
10. uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/III);  
Radna D. Bus – treść § 1 powinna być zgodna z nazwą uchwały.  
Sekretarz - będzie tu zmiana, zostanie również umieszczony zapis, że traci moc 
poprzedni statut. Ponadto w statucie zostały wprowadzone zmiany kosmetyczne: 
- skreślono § 4 w brzmieniu: „Powiat może posiadać herb i flagę ustanowiona 

przez radę powiatu”, gdyż taką już posiada.  
- w § 7 ust. 3 zwrot „Biuro Obsługi rady” zastępuje się zwrotem „Biuro Obsługi 

Rady i Zarządu”.  
- w §11 ust. 4 dodaje się po końcu zdania zwrot: „W przypadku niewyznaczenia 

wiceprzewodniczącego zadania przewodniczącego wykonuje 
wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem”. 

- w § 14 ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) projekty uchwał”.  
- w § 18 ust. 6 po końcu zwrotu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zwrot 

„bezwzględną większością ustawowego składu rady”.  
- w  § 35 zwrot „wyodrębniona komórka organizacyjna” zastępuje się zwrotem 

„Biuro Obsługi Rady i Zarządu”.  
- w § 37 ust. 4 zwrot: „do dnia 30 grudnia roku poprzedzającego rok” zastępuje 

się zwrotem: „do dnia 30 stycznia roku”.  
- w §66 ust. 2 pkt r otrzymuje brzmienie: 4) szkoły ponadgimnazjalne                i 

placówki oświatowe”, ponadto dodaje się pkt 5) w brzmieniu: „szkoły 
specjalne” i zmienia się kolejność pozostałych punktów.  

- W §67 ust. 1 skreśla się pkt 3, a punkty 4,5 otrzymują oznaczenie 3,4.  
Radna D. Bus – czy nie powinno być zapisu w statucie jak wygląda herb i flaga 
powiatu? Statut powiatu jest taką konstytucja powiatu, a w konstytucji jest zapis 
o kolorach flagi narodowej. Ponadto powinien być chociaż utrzymany zapis 
„powiat posiada herb i flagę”, a pokazane mogłyby być w załączniku do statutu.  
Sekretarz – nie ma takiej potrzeby skoro jest to wszystko opisane w odrębnej 
uchwale.  
Radna D. Bus – uważam, że powinien być zapis w § 18 ust. 6 o zmianie            
w porządku obrad sesji również na wniosek przewodniczącego klubu. Ponadto 
nie powinno być przyjęcia porządku obrad, skoro go ustala Przewodnicząca 
Rady oraz  w §67 powinien być wykreślony Sanepid, gdyż nie jest to już nasza 
jednostka.    
Przewodniczący – co zapisem odnośnie flagi i herbu?  
Radna D. Bus – sprawdzi i rozstrzygnie to p. Sekretarz.   
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały z zastrzeżeniem wprowadzenia następujących poprawek:  
1) w § 18 ust. 6 po wyrazie „komisji” dodać zwrot: „klubu radnych”,   
2) w § 66 ust. 2 dodać pkt 3) w brzmieniu „domy dziecka”, a dotychczasowe 
punkty 3-8 otrzymają oznaczenia: 4-9.  
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11. uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie         
(druk nr 10/III);  
Sekretarz – są nowe komórki uwzględnione w schemacie organizacyjnym,      
w związku z tym musi być również zmieniony regulamin. Zmiany wiążą się ze 
zmianą przepisów.  
Radna D. Bus – gdzie zostało przypisane ratownictwo drogowe, powinno to 
być w ochronie cywilnej? 
Sekretarz – jest to w Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie.   
Przewodniczący – rolą Zarządu jest przygotowanie materiału na sesję.  
Radna D. Bus – nie było tego na posiedzeniu Zarządu, a ratownictwo medyczne 
jest to zapis, który ma obowiązywać od 2003 r.  
Radny A. Nycz – Centrum Zarządzania Kryzysowego ma być utworzone            
zgodnie z decyzją Wojewody w Pyrzycach, ma obsługiwać również powiat 
Gryfino i powiat Myślibórz. Będą na ten temat rozmowy w czwartek, gdyż                   
Pyrzyce nie posiadają środków na jego organizację.  
Radna A. Warda – czy nie powinno być w zadaniach Sekretarza Powiatu 
wpisane „informowanie radnych o zmianach w przepisach prawnych’?  
Radna D. Bus – można o tym mówić tylko w zakresie ustawy o samorządzie 
powiatowym.   
Radny A. Nycz – ale taką pomoc otrzyma Pani zawsze w Biurze Obsługi Rady   
i Zarządu, co jest wpisane w regulaminie „i) udzielanie pomocy radnym            
w sprawowaniu ich funkcji”. Z tego punktu wynika, również informowanie 
radnych o zmianach w przepisach prawnych.  
Sekretarz – np. obecnie zmieniło się rozporządzenie o wynagrodzeniach 
pracowników samorządowych.   
Radna A. Warda – jest tyle tych zmian, że nie sposób tego pilnować.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały z zastrzeżeniem umieszczenia „ratownictwa drogowego” w zadaniach 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 
 
12. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (druk nr 11/III);  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
Ad. 6.  
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.             
Przewodniczący – na kolejnym posiedzeniu w styczniu musimy opracować 
plan pracy komisji. Proszę o przygotowanie propozycji do tego planu.  
Radna D. Bus – sądzę, że Pan Przewodniczący powinien przedstawić plan na 
piśmie i zostanie to skonfrontowane na posiedzeniu.  
Przewodniczący – powinniśmy przede wszystkim zainteresować się szpitalem.  
Radna A. Warda – kto finansował spotkanie w szpitalu z okazji 1000 operacji 
na oddziale chirurgicznym? 
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Radny A. Nycz – finansował to sam szpital.  
Przewodniczący – mam w całości uchwałę o dietach, sądzę, że powinni ją 
otrzymać wszyscy radni, gdyż dokładnie z niej wynika, jakie są potrącenia za 
nieobecności.    
Radna A. Warda – powinien być określony jeden dzień tygodnia, w którym 
będą odbywały się sesje Rady.  
Radna D. Bus – na początku poprzedniej kadencji również o to wnioskowałam    
i zostało ustalone, że to będzie środa.  
Przewodniczący – jaki dzień tygodnia odpowiadał by Państwu na posiedzenia 
naszej komisji? Ostatecznie możemy ustalić, że będzie to zawsze czwartek         
o godz. 800 albo o godz. 1300.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  
 
 
        Przewodniczący Komisji  
 
             Bronisław Sakowski  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


