
Protokół Nr 3/2003  
z III posiedzenia Komisji Spraw Społecznych  

w dniu 23 stycznia 2003 r.   
 
 

 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1305 i trwało do godz. 1500.  
W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1).  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Andrzej Bandurowski – p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie,  
- Mariola Górniak – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego.  
 Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan 
Bronisław Sakowski. Na wstępie przedstawił porządek obrad: 
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2) Przyjęcie porządku obrad.  
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.  
4) Stanowisko komisji w sprawie projektów uchwał na IV sesję Rady Powiatu.  
5) Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
    - przyjęcie planu pracy komisji na 2003 r.      
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad.3.  

W wyniku głosowania protokół z II posiedzenia komisji w dniu               
17 grudnia 2002 r. został przyjęty jednogłośnie.   
 
Ad. 4.  
Komisja zajęła stanowisko do projektów uchwał na IV sesję Rady Powiatu        
w Gryfinie w sprawie: 

1) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 2/IV);  
Radny A. Nycz – są to środki finansowe na wynagrodzenie dla pracowników 
oraz na zapłatę firmie „Kodeks” , która reprezentuje nas w sprawie apelacyjnej 
przeciwko wojewodzie.   
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
2) udzielenia z budżetu powiatu na rok 2003 dotacji celowej dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 3/IV);  
Przewodniczący – ten projekt jest konsekwencją poprzedniej uchwały.  
Radny J. Podleśny – czyli sprawę przeciwko wojewodzie prowadzi ZOZ, a nie 
Starostwo? 
Radny A. Nycz – tak, my tylko wspomagamy go finansowo. Odnośnie 
zobowiązań SPZZOZ jest jeszcze jedna uchwała, która dokładnie omówi          
p. Bandurowski.   



W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
3) sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego udziału w nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego oznaczonej nr działki 150/2, 
położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. B. Chrobrego 52                   
(druk nr 4/IV);   
Radny A. Nycz – są to pomieszczenia poradni przeciwgruźliczej. Cześć tej 
nieruchomości kupiła już dr Kostrzewa na NZOZ „Chrobry” i jest 
zainteresowana pomieszczeniami poradni. Nie spowoduje to jej likwidacji, gdyż 
będzie prowadzona dalej przez p. dr Kostrzewę przy zatrudnieniu tej samej 
osoby. My natomiast nie będziemy musieli dokładać już do ich utrzymania, 
gdyż wymagają one remontu. Ponadto w tym budynku mieści się również PCK, 
które od lat nie płaci za pomieszczenia.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat, w drodze 
bezprzetargowej, części działki nr 335/1, położonej w obrębie Daleszewo, gmina 
Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/IV);   
Radny A. Nycz – środki z dzierżawy tych nieruchomości będą stałym 
dochodem dla Starostwa.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
5) ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu 
Gryfińskiego szkołom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkół 
publicznych (druk nr 6/IV);  
Radny A. Nycz – mamy sporo takich szkół niepublicznych, które otrzymują 
dotacje z budżetu powiatu na swoją działalność. Zasady ich udzielania zostały 
tylko tym projektem skorygowane.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
6) skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego     
(druk nr 7/IV);  
A. Bandurowski – jest to skarga p. Morawskiego , który na kanale zrzutowym 
przy Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” S.A. hoduje ryby. Uważa on, że 
znajdująca się tam również obok firma „Fliegel Textileservice” odprowadza 
swoje ścieki z pominięciem oczyszczalni do kanału zrzutowego. Należy 
podkreślić, że w decyzji wydanej przez nasz Wydział Ochrony Środowiska 
zostało zapisane, ze właściciel podejmuje się hodowli ryb na własne ryzyko, 
gdyż jest to kanał zrzutowy, ściekowy. Możliwe jest również, że ZE „Dolna 



Odra” spuszcza zanieczyszczenia pyłowe nie w powietrze, tylko właśnie do tego   
kanału zrzutowego. W chwili obecnej zostało wszczęte postępowanie mające na 
celu sprawdzenie, czy nie było samowoli budowlanej ze strony „Fliegel 
Textilservice”. Ponadto ZE „Dolna Odra” zaproponowała sprawdzenie tego za 
pomocą kamery termowizyjnej. Obecnie p. Żurowska oczekuje na wyniki w tej 
sprawie. W związku z tym  Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie projektu 
uchwały w związku z koniecznością złożenia wyjaśnień na sesji Rady Powiatu 
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Panią Barbarę Żurowską.   
 
7) powołania Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Szpital Powiatowy       
w Gryfinie (druk nr 8/IV);  
Radny A. Nycz – w związku z nową kadencją rady, jest potrzeba powołania 
nowych członków Rad Społecznych. 
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
8) powołania Rady Społecznej przy SPZOZ  Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy  w Nowym Czarnowie (druk nr 9/IV);  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
9) powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, 
Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie (druk nr 10/IV);   
Radny A. Nycz – są to propozycje Zarządu Powiatu.  
Radny J. Podleśny – jednak w tej Radzie Społecznej nie ma przedstawiciela 
Rady Powiatu.  
Radna A. Warda – są w Radzie Powiatu 2 lekarze, powinien któryś być 
członkiem Rady Społecznej.   
Wniosek Komisji: Komisja wnosi o uwzględnienie w składzie Rady Społecznej 
przedstawiciela Rady Powiatu.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
większością głosów (przy 1 wstrzymującym się) z zastrzeżeniem uwzględnienia 
w składzie Rady Społecznej przedstawiciela Rady Powiatu.    
 
10) zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 11/IV);   
Radny A. Nycz  - być może ostatni raz mamy tyle środków do 
rozdysponowania z tego funduszu.  
Przewodniczący – chcielibyśmy otrzymać informację na temat, ile 
poszczególne gminy w poprzedniej kadencji dostały dofinansowania ze środków 
PFOŚ i GW.   



Radny J. Podleśny – dlaczego taka duża kwota została przeznaczona na 
edukację ekologiczną, na co zostaną przeznaczone te środki?  
Przewodniczący – informacji udzieli nam w tej sprawie p. Mariola Górniak.   
Radny J. Podleśny – mam jeszcze pytanie do członka Zarządu p. Adama Nycza 
o sprawę stawek żywnościowych w Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju,             
o których tak głośno w prasie?  
Radny A. Nycz – w prasie jest podawana nieprawda, najgorsze, że czyni to 
sama p. Dyrektor. Stawka żywnościowa wynosi 5,50 zł., natomiast stawka 
ustalona przez Starostwo wynosi 7 zł, jednak została obniżona przez dyrekcję 
Domu Dziecka, w związku z dofinansowaniem ze strony darczyńców, co 
pozwala im bez problemów poczynić w tym zakresie oszczędności. Na pewno 
nie wynosi ona 2,70 zł., jak to mieliśmy okazję przeczytać w prasie.   

W dalszej kolejności w posiedzeniu udział wzięła Pani Mariola Górniak 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, która omówiła zakres wydatków z 
PFOŚ i GW w 2003 r. Podkreśliła, że kwota 270 tys. zł na edukację ekologiczną 
jest to bardzo szeroki zakres zadań. Począwszy od takich form realizacji jak 
(konkursy, wycieczki), poprzez zakup wszelkiego rodzaju sprzętu. W tym roku 
kwota ta została znacznie zwiększona, gdyż do tej pory korzystało z tego tylko   
5 szkół. Będą mogły o te środki wystąpić również inne placówki jak: domy 
dziecka, domy pomocy społecznej. Ma to być połączone z realizacja innych 
zadań jak: wymiana okien oraz montaż kolektorów słonecznych.       
Radny J. Podleśny – w ubiegły roku jaka kwota była przeznaczona na edukację 
ekologiczną?   
M. Górniak – było to 50 tys. zł, czyli w tym roku jest o 220 tys. zł więcej. 
Chcemy również inaczej realizować te zadania, dotychczas środki te były w 
budżecie powiatu, teraz chcemy je przekazać do szkół, gdyż do tej pory nie 
mieli ich w swoich budżetach.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła  jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały. 
 
11) przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania (druk nr 12/IV); 
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
12) wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 
(druk nr 13/IV); 
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
13) zaciągnięcia kredytu (druk nr 14/IV);  
A. Bandurowski – mamy możliwość restrukturyzacji należności publiczno 
prawnych SPZZOZ, co spowodowałoby zmniejszenie zadłużenia, o jakieś       



7,5 mln zł. Musimy jednak spełnić określone warunki. Przede wszystkim spłacić 
część kwot w na rzecz ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON oraz Urzędu Miasta    
i Gminy w Gryfinie. Mamy 2 miesiące na załatwienie kredytu, jest to bardzo 
krótko, będziemy starać się o zgodę Prezesa Zamówień Publicznych. Ponadto 
przesz rok czasu od podjęcia decyzji o restrukturyzacji, SPZZOZ nie może być 
zlikwidowany i wykreślony z rejestru zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez Wojewodę. Restrukturyzacja ta jest bardzo ważna, zostały 
by nam do spłacenia należności cywilnoprawne. Zaproponowałem zawarcie 
porozumienia z wierzycielami, przy udziale Zarządu Powiatu. Musimy się 
określić, że jeśli wygramy proces z Wojewodą to ich w pierwszej kolejności 
zaspokoimy.  
Radny J. Podleśny – jak przegramy proces z Wojewodą, to będziemy musieli 
spłacić zobowiązania wobec wierzycieli, również przez zaciągnięcie kredytu.   
Radna W. Kmieciak – ile zyskamy po restrukturyzacji?  
A. Bandurowski – zyskamy 4 mln zł.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
Ad. 3.  
Przewodniczący przedstawił plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2003 r. 
(zał. nr 2), który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie.    
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  
 
 
        Przewodniczący Komisji  
 
            Bronisław Sakowski  
 


