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Protokół Nr 9/2003  
z IX posiedzenia Komisji Spraw Społecznych  

w dniu 27 czerwca 2003 r.   
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1005 i trwało do godz. 1120.  
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  
 Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Zastępca Przewodniczącego 
Komisji - Pani Danuta Bus. Poinformowała, że jedynym punktem posiedzenia 
będzie zajęcie stanowiska w sprawie projektów uchwał na VIII sesję Rady 
Powiatu. 
 

1) Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu Gryfińskiego między 
sesjami (druk nr 1/VIII); 

 
Radna D. Bus: czy są pytania do tego sprawozdania? 
Radny J. Podleśny: co to była za dotacja celowa na szpital, którą pani Dyrektor 
postanowiła przełożyć? 
D. Bus: była to sprawa z ubiegłej kadencji - 96 tys., pani Dyrektor była winna  
za leki, wzięła pożyczkę żeby je oddać, później wystąpiła z prośbą, aby dać jej 
pieniądze na sprawy związane z budową windy i taka decyzja została podjęta. 
W związku z tym, że pani Dyrektor nie zdołała wykorzystać pieniędzy na ten 
cel, przedłużono realizację do 30 czerwca. Pani Dyrektor wystąpiła o zmianę 
celu dotacji, natomiast do dziś nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 
Radna W. Kmieciak: mam pytanie w sprawie PCK - Zarząd nie wyraził zgody 
na zwolnienie z opłat za media? 
D. Bus: naszej jednostki samorządowej nie stać na to, aby w takiej wysokości 
dotować działalność organizacji pozarządowej. Ostatnio nasze umorzenie opłat 
opiewała na 9.600 zł. Był to nasz dochód i te pieniądze były już wcześniej 
rozdysponowane na Dom Opieki w Dębcach, tak że nie możemy darować 
pieniędzy, których faktycznie nie mamy w dyspozycji. 
Radny J. Podleśny: mam pytanie odnośnie modernizacji dróg Mieszka I  
i Podgórnej, czy ta umowa podpisana jest tylko na łatanie ubytków czy na 
utrzymanie w czystości tych dróg, bo jest tu pewna niespójność? 
Radny A. Nycz: my podpisaliśmy umowę na utrzymanie dróg, w tym  
- na łatanie dziur i to gmina powinna robić w swoim zakresie za pieniądze, które 
daliśmy. Jeśli chodzi o gminę Gryfino daliśmy 150 tys. zł i w ramach tego 
Zarząd prosi pana Dzioka o wyjaśnienie dlaczego, dodatkowo, ze środków 
powiatowych te ubytki zostały łatane. W tej chwili pan Dziok opracowuje 
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odpowiedź na to pytanie, a także ma przedstawić ile nas, jako powiat, 
kosztowało łatanie tych ubytków. 
 
Stanowisko Komisji do projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie: 
 

1) przyjęcia rezygnacji Bronisława Sakowskiego z funkcji Przewodniczącego 
Komisji Spraw Społecznych oraz członka Komisji Rewizyjnej (druk  
nr 3/VIII);  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
2) wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych (druk nr 4/VIII);  

Komisja nie zajęła stanowiska.  
 

3) wyboru członka Komisji Rewizyjnej (druk nr 5/VIII);  
Komisja nie zajęła stanowiska.  
 

4) sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 152/2, położonej  
w obrębie 4 m. Chojna (druk nr 6/VIII);  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
5) trybu zlecania do realizacji zadań publicznych powiatu o charakterze 

ponadgminnym, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, 
sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania 
zleconych zadań (druk nr 7/VIII); 

 
Radny J. Podleśny: czym różni się ta uchwała od tej, która traci moc? 
Skarbnik L. Ochmańska: w tej uchwale poszliśmy w kierunku uściśnienia 
środków, które będą wychodzić z budżetu w formie dotacji. Nadrzędnym celem 
tej uchwały jest wprowadzenie zasady składania wniosków przez Zarząd, 
ustalenie pewnej polityki, która będzie prowadzona w następnym roku 
budżetowym. Ponadto ta uchwała określa tryb rozliczania się z dotacji oraz ze 
wszystkich innych środków, które będziemy zlecać. 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

6) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego (druk nr 8/VIII);  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
7) zmiany uchwały Nr III/26/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 

grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które 
nie wygasają z upływem 2002 r.(druk nr 9/VIII);  
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

8) zmian planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003 (druk nr 10/VIII); 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
9) określenia zadań realizowanych przez PCPR ze środków PFRON 

 oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania (druk nr 11/VIII); 
 
U. Kwietniewska-Łacny: obecnie zostały wporowadzone bardzo duże 
ograniczenia jeśli chodzi o wydawanie środków z PFRON. Zabezpieczyliśmy 
100 tys. zł na przystosowanie tworzonych stanowisk pracy do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności osób zatrudnionych na nich. 
L. Ochmańska: pani Dyrektor podzieliła środki i wybiera zadania, na które 
przeznaczone są pieniądze. Część środków przeznaczona jest na zobowiązania,  
a ponieważ jest to duża kwota pieniędzy, niezbędna jest uchwała regulująca 
przyznawania dotacji. 
Radna D. Bus: pani Dyrektor, jaka jest liczba osób, które spełniają warunki  
do tego, aby skorzystać z przystosowania miejsc pracy w oparciu o ten fundusz? 
U. Kwietniewska-Łacny: tych osób jest ok. 20 z całego powiatu. Zgłosili się 
też pracodawcy, którzy czekają na zatwierdzenie tej uchwały. 
Radna D. Bus: mam pytanie odnośnie zapisu „W związku z ogłoszeniem roku 
2003 - Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych, do PCPR wpłynęły 
wnioski, na które można zaplanować tylko kwotę 40.000 zł” - kto decyduje  
o tym, który z wniosków zostanie zrealizowany? 
U. Kwietniewska-Łacny: do obecnej chwili była to komisja powołana  
z członków wszystkich organizacji pozarządowych, które zgłosiły swoich 
kandydatów, a w tej chwili wyszło nowe rozporządzenie i zostaną powołane 
Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych - przy Staroście. Napływają 
propozycje osób, które będą wchodziły w skład tej Rady. Starosta wyłania 
spośród osób zgłoszonych 5 osób. Ta komisja będzie opiniowała wnioski.  
Radna D. Bus: kto teraz fizycznie dokonuje tego podziału? Kto podpisuje 
zgodę na przyznanie pieniędzy?  
U. Kwietniewska-Łacny: ja podpisuję. 
Radna D. Bus: ile z 40 tys. zł przeznaczonych na zajęcia sportowe, kulturalne  
i turystykę dla niepełnosprawnych zostało wykorzystane do tej pory? 
U. Kwietniewska-Łacny: te pieniądze nie zostały jeszcze wykorzystane.  
Nie mogliśmy ich wykorzystać dopóki nie było uchwały. 
L. Ochmańska: nie jest to naszą winą, gdyż w ślad za ogłoszeniem 2003 r. 
Rokiem Niepełnosprawnych nie poszły odpowiednie uchwały i pieniądze  
z PFRON. Dopiero teraz zostały przyznane pieniądze na ten cel. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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10) zmiany uchwały Nr VII/72/2003 w sprawie przyjęcia założeń  
do harmonogramu dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz terminów spłaty 
jego zobowiązań (druk nr 12/VIII);  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
11) upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  

do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowej 
Przewodniczącego Rady Powiatu poza miejscowością, w której znajduje 
się siedziba Rady (druk nr 13/VIII);  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
12) wyznaczenia Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie  

do dokonywania w imieniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie czynności 
w sprawach z zakresu prawa pracy z wyłączeniem ustalania wysokości 
wynagrodzenia w stosunku do Starosty Gryfińskiego (Przewodniczącego 
Zarządu)- (druk nr 14/VIII);  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
13) uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 15/VIII); 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Beata Dróżdż 
 
 
 
 Zastępca Przewodniczącego Komisji  
 
             Danuta Bus  
  
 

 
 
 


