
Protokół Nr 6/2003  
z VI posiedzenia Komisji Spraw Społecznych  

w dniu 19 marca 2003 r.   
 

 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1205 i trwało do godz. 1330.  
W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1).  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
-Józef Ruciński – Wicestarosta,  
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu,   
- Jerzy Herwart – Sekretarz Powiatu,  
- Jarosław Witeńko – Koordynator ds. Ochrony Zdrowia,  
- Eugeniusz Niedzielski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.    
 Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan 
Bronisław Sakowski. Poinformował, że jedynym punktem posiedzenia będzie 
zajęcie stanowiska w sprawie projektów uchwał na V sesję Rady Powiatu.        
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 2.  

Stanowisko Komisji Spraw Społecznych do projektów uchwał  
na V sesję Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie: 

 
1) sprawozdania rocznego z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  
w 2002 r. (druk nr 2/V);   
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
2) utworzenia oddziałów szkoły ponadgimnazjalnej w Szkole Zasadniczej dla 
Dorosłych w Trzcińsku Zdroju (druk nr 3/V);  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
3) utworzenia  Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego               
w Nowym Czarnowie (druk nr 4/V);  
Przewodniczący: gdzie dokładnie będzie się mieścił ten ośrodek? 
J. Ruciński: tworzymy świetlicę dla dzieci, które będą tam przyjeżdżały ze 
swoimi rodzicami. Nie może tego prowadzić mieszczący się obok Zespół Szkół 
Specjalnych, a jest niewątpliwa potrzeba utworzenia takiego ośrodka. Powiat 
daje na ten cel pomieszczenie, a gmina środki na funkcjonowanie.  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
4) wydania opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Dziecięcego 
Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie (druk nr 5/V);   
J. Ruciński: nie mamy wpływu na likwidację tego ośrodka, nawet gdy 
wyrazimy negatywną opinię, Marszałek Województwa go zlikwiduje.  



Radna A. Warda: czy część pracowników ma być przejęta przez nowe 
placówki?  
J. Ruciński: zarówno dzieci jaki i pracownicy będą rozpośrodkowani  w Domu 
Pomocy Społecznej. Jednak na pewno część osób zarejestruję się u nas jako 
bezrobotni.    
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
5) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 6/V);   
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
6) powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym 
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 8/V);  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
7) zwolnienia  z obowiązku przeprowadzania przetargu (druk nr 9/V);  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
8) nabycia na mienie powiatowe w drodze darowizny od Województwa 
Zachodniopomorskiego części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę 
nr 257/15 w obrębie Pniewo, gmina Gryfino (druk nr 10/V);  
E. Niedzielski: staniemy się współwłaścicielami tej nieruchomości, być może 
kiedyś ją wydzielimy, ale są to koszty geodezyjne. Wszystko zależy jednak od 
decyzji województwa.  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.                   
 
9) przejęcia od Województwa Zachodniopomorskiego części nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej numerem działki 257/22, położonej w obrębie Pniewo, 
gm. Gryfino (druk nr 11/V);   
E. Niedzielski: projekt uchwały dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie. Są prowadzone rozmowy z województwem w sprawie przejęcia 
części nieruchomości dla tej właśnie szkoły.  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
10) nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, zabudowanej urządzeniami podziemnymi przepompowni ścieków, 
oznaczonej nr 131/2 o pow. 86 m2, położonej w obrębie 2, m. Trzcińsko Zdrój  
(druk nr 12/IV); 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
11) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego  na rok 2003 (druk nr 13/V); 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 



12) zmian zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 (druk nr 14/V); 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
13) planu przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2003            
(druk nr 15/V);  
Radny J. Podleśny: nie mam tutaj uwzględnionych środków za wynajem sal        
w szkołach?   
Skarbnik: jest to dochód powiatu. zostało ustalone, że część tych środków 
wraca do szkoły, ale część zostaje jako dochód powiatu. Środek specjalny 
obsługują internaty, bursy (wyżywienie w nich). Jeśli uznacie państwo, że 
powinno do szkoły wracać więcej środków, to można to zmienić uchwałą Rady 
Powiatu.   
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
14) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 15a/V);  
Skarbnik: przy tworzeniu projektu budżetu na 2003 r. dostaliśmy plan kwot 
dotacji i subwencji na 2003 r. Po uchwaleniu budżetu państwa jest to określane 
dokładniej. Dostaliśmy w tej sprawie pismo z Ministerstwa Finansów. Ogółem 
dostaliśmy mniej środków o 627.382 zł.  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
15) sprawie wskazania reprezentantów Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia 
Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego            
(druk nr 16/V);  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
16) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7/V);  
Sekretarz: poradnia ta jest zlikwidowana już nie funkcjonuje, pomieszczenia 
stoją puste.  
J. Witeńko: poprzednio jako subkontrakt miała tę poradnię p. Żukowska             
i gmina finansowała zatrudnienie osób, które prowadziły terapie grupowe. 
Ponieważ gmina wycofała się z tego, twierdząc, że jest to zadanie powiatu, 
mimo tego, że w gminach są na to środki finansowe. Pani Żukowska nie była w 
stanie się utrzymać i poradni takiej w tej chwili nie ma. Jednak w lipcu zeszłego 
roku była propozycja p. Moroza ze Świnoujścia, który nie chciał 
współfinansowania gmin w istnienie takiej poradni, ale chciał tylko 
udostępnienia pomieszczeń na jej utworzenie, a sam starał się o zwiększenie 
limitu w Kasie Chorych. Ponieważ nie dostał zwiększenia, zrezygnował z tego 
całkowicie. Na dzień dzisiejszy p. Kostrzewa, p. Gólcz i p. Dąbrowska napisały 
program i wystąpiły do Kasy Chorych o podpisanie kontraktu. Po wymianie 
pism z burmistrzem Gryfina, który powiedział, że coś się znajdzie, jeśli będzie 



jakiś program, p. Dąbrowska została delegowana przez p. Kostrzewę do 
prowadzenia rozmów i przygotowania planu organizacyjnego. Należy 
zauważyć, że w 2001 r. spośród osób korzystających z usług poradni ponad 80% 
osób było z gminy Gryfino i gmina Gryfino ma duże pieniądze na to, ale 
twierdzi, że nie należy to do nich.         
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad. 3.  
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
Przewodniczący: ponieważ po naszym posiedzeniu komisji w Domu Dziecka        
w Binowie ukazały się artykuły w prasie, przygotowaliśmy z p. Bus nasze 
stanowisko w tej sprawie, które chciałbym również odczytać na sesji Rady 
Powiatu (zał. nr 2). Kto jest za przyjęciem tego stanowiska?  
Komisja przyjęła stanowisko jednogłośnie.  
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger          
         
        Przewodniczący Komisji  
 
              Bronisław Sakowski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

         
 


