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Protokół Nr 7/2003  
z VII posiedzenia Komisji Spraw Społecznych  

w dniu 17 kwietnia 2003 r.   
 

 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1305 i trwało do godz. 1430.  
W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1).  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu,   
- Urszula Kwietniewska – Łacny – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie,  
- Kazimierz Kazimierczak – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.     
 Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan 
Bronisław Sakowski. Poinformował, że jedynym punktem posiedzenia będzie 
zajęcie stanowiska w sprawie projektów uchwał na VI sesję Rady Powiatu.        
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 2.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Pani 
Urszula Kwietniewska – Łacny omówiła sprawozdanie z działalności PCPR     
w 2002 r.  
Radny J. Podleśny: dlaczego w wykazie organizacji pozarządowych w tym 
sprawozdaniu nie został uwzględniony „Caritas”? Jak wygląda windykacja 
należności od biologicznych rodziców, w związku z tym, że ich dzieci są 
umieszczone w rodzinie zastępczej?  
U. Kwietniewska – Łacny: windykacja jest bardzo słaba.  
Radna W. Kmieciak: czy istnieje możliwość wypożyczenia u was materaców 
odleżynowych?  
U. Kwietniewska – Łacny: tak, sprzęt jest wypożyczany nieodpłatnie.  
Radny J. Podleśny: czy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności    
w Chojnie nie może orzekać również przed południem, skoro jest tyle 
pomieszczeń w internacie?    
Radny A. Nycz: czy nie ma żadnej osoby, która oczekuje na orzeczenie dłużej 
niż 3 miesiące?      
U. Kwietniewska – Łacny: w tej chwili nikt nie czeka dłużej niż 2 miesiące. 
Były zaległości w zeszłym roku, ale wszystko jest robione na bieżąco.   
 Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie  z działalności PCPR       
za 2002 r.  

W dalszej kolejności Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
Pan Kazimierz Kazimierczak przeprowadził szkolenie radnych nt. ochrony 
informacji niejawnych. Poinformował, że jest ustawa o ochronie informacji 
niejawnych, w której jest wykaz informacji, które są tajemnicą państwową. 
Natomiast kierownik jednostki robi wykaz informacji, które są tajemnicą 
służbową. Na kolejnej sesji radni będą decydowali, kto z organów powiatu 
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będzie miał dostęp do informacji niejawnych w Starostwie. Na zakończenie       
p. Kazimierz Kazimierczak zaapelował do radnych, by w pracach nad projektem 
budżetu uwzględnić możliwość utworzenia Kancelarii Tajnej.            
 
Stanowisko Komisji do projektów uchwał na VI sesję Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie: 

 
1) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 
2002 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie             
(druk nr 2a/VI); 
Przewodniczący: czy są pytania do sprawozdania z wykonania budżetu?  
Radny J. Podleśny: zakończyliśmy 2002 r. z wynikiem kasowym 624 tys. zł.?  
Skarbnik: jest to wynik brania kredytu w dewizach. Konieczne jest zachowanie 
rezerwy związanej ze zmianą kursu.  
Radny J. Podleśny – potrzebne są szersze opisy do poszczególnych tabel tego 
sprawozdania.  

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
2) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 4/VI);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
3) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 5/VI);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
4) trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej przy zakupie lub przyjęciu darowizny i sprzętu medycznego         
(druk nr 6/VI); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
5) zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Gryfinie    
(druk nr 7/VI);   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
6) założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/VI); 
Radny A. Nycz: Regionalna Izba Obrachunkowa po ubiegłorocznej kontroli 
zaleciła nam opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Do okresu 
wakacyjnego Zespół powołany przez Zarząd będzie pracował na opracowaniem 
go merytorycznie.   
Skarbnik: bez WPI nie mamy szans na zrealizowanie projektu z udziałem 
środków unijnych. Zapraszam wszystkich Państwa do składania wniosków do 
tych programów.  
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Przewodniczący: sesja w maju będzie poświecona służbie zdrowia. Proponuję 
przełożenie naszego tematu planowego z miesiąca maja na miesiąc wrzesień.   
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  
 
       Przewodniczący Komisji  
 
             Bronisław Sakowski  
 
 
 
 
 
 
 


