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PROTOKÓŁ NR 28/2005 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 28.01.2005 r. 
 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.10 i trwało do godz. 10.30. W posiedzeniu udział 
wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Wicestarosta Gryfiński  
J. Ruciński, Skarbnik Powiatu L. Ochmańska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki B. Maślak. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził w imieniu Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Etatowy Członek 
Zarządu A. Nycz. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych  
w sprawie projektów uchwał na XXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 28 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych oraz protokół z 27 posiedzenia 
komisji zostały przyjęte. 
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania 
uchwał Rady Powiatu. (druk nr 1/XXII) 
 
Radny Jan Podleśny poprosił o rozwinięcie punktu dotyczącego pisma Dyrektora 
SPZZOZ w Gryfinie dot. informacji od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
o otrzymaniu środków na wypłatę odsetek przysądzonych SPZZOZ w Gryfinie wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. 
 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński poinformował, iż w wyniku kolejnego procesu 
przeciwko Wojewodzie nastąpiła  wygrana – a jedyny problem to na jakie konto  
przelać pieniądze – odsetki, tak aby uniknąć zajęcia przez komornika. 
 
Radna Alicja Warda zapytała o pismo Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy dotyczące zastrzeżeń co do stosowanych sposobów zatrudniania 
przez niektórych dyrektorów SPZOZ w kraju. 
 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński powiedział, że w piśmie wykazane są 
nieprawidłowości dotyczące procesu zatrudniania lekarzy i pielęgniarek. Zaprosił do 
zapoznania się z tym pismem w materiałach poglądowych. 
 
Radna Danuta Bus dodała, że wymienione są „grzechy dyrektorów” odnośnie 
wypowiedzianych dotychczasowych umów. Zauważyła, że to, co związki nazywają 
grzechem to dla dyrektorów oznacza mieszczenie się w dostępnych środkach. 
Najprawdopodobniej dwa stwierdzenia funkcjonują w naszym szpitalu. 
 
Radna Alicja Warda zapytała o wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
w sprawie udzielenia pożyczki na wypłatę wynagrodzeń za miesiąc styczeń. 
 
Radna Danuta Bus w imieniu Zarządu odpowiedziała, że wniosek został odrzucony a Pani 
Dyrektor posiadając majątek w postaci budynku szpitalnego powinna zaciągnąć kredyt  
oraz w chwili obecnej jest na etapie zaciągania tego kredytu. 
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
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1.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2004. (druk nr 2/XXII) 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
2.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania  
w użyczenie nieruchomości oznaczonych nr działek 90 o pow. 2396m2 położonej  
w obrębie 3, m. Moryń, stanowiącej Plac Wolności, nr 96 o pow. 2566m2 stanowiącej ulicę 
Klasztorną i nr 97/2 o pow. 3116m2 stanowiącej ulicę Malarską w obrębie 3, m. Chojna, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. (druk nr 3/XXII ) 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz wyjaśnił, że uchwała jest efektem 
dotychczasowych rozmów. Pan Burmistrz Konarski uznał, że skoro nasze projekty  
w sprawie ulicy Jodłowej nie uzyskały uznania ZPORR, to sam wystąpi do ZPORR  
w sprawie ulic Klasztornej i Malarskiej. Pan Burmistrz zaproponował podpisanie 
porozumienia o formie użyczenia. Zarząd zaakceptował tę formę pod warunkiem, że Rada 
zatwierdzi to uchwałą. Wówczas te porozumienia będą miały moc prawną, a w między 
czasie będzie możliwość przekazania na własność ulic Malarskiej i Klasztornej w Chojnie 
oraz Placu Wolności w Moryniu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
3.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii dróg 
powiatowych ulic na terenie miasta Cedynia i określenia ich przebiegu w celu zaliczenia 
ich do kategorii dróg gminnych. (druk nr 4/XXII) 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
4.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie 
Gryfino wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej 
poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie. (druk nr 5/XXII) 
 
Radny Jan Podleśny zapytał, dlaczego nastąpiło wypowiedzenie dotychczasowej umowy 
zawartej na czas nieokreślony między powiatem a gminą, a nowe mają być zawierane na  
1 rok. Nie zgodził się z zapisem w tytule w zakresu kultury fizycznej, ponieważ MOS działa 
w systemie oświaty. Prowadzenie placówki oświatowo-wychowawczej, która umożliwia 
rozwijanie się uzdolnionych uczniów, spoczywa na powiecie. Jeżeli nie, to może on 
podpisać stosowne porozumienie z samorządem gminnym, który prowadzi tę placówkę.  
 
Punkt ten przeniesiono na koniec obrad, ponieważ poproszono o przybycie panią Barbarę 
Maślak Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.  
 
5.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia od Wojewody 
Zachodniopomorskiego zadań związanych z przyjmowaniem wniosków paszportowych 
oraz wydaniem paszportów. (druk nr 6/XXII) 
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Radna Danuta Bus dodała, że przeszkolona jest pani, która była pracownikiem PODGiK,  
a druga osoba pochodzi z Wydziału Organizacyjnego, która będzie zdolna do płynnego 
zastępowania w razie nieobecności tego pracownika. Zatem żadnych zewnętrznych 
zatrudnień z tego tytułu nie będzie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
6.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji 
Rady Powiatu w Gryfinie za 2004 r. (druk nr 7/XXII) 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
7.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Powiatu w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 8/XXII) 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
8.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 9/XXII) 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
9.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/246/2004 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego. (druk nr 10/XXII) 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
10.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na 
rok 2005 dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie na realizację programu „Profilaktyka Uzależnień oraz 
Przeciwdziałania Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej.” (druk  
nr 11/XXII) 
 
Radna Alicja Warda zapytała o możliwość wglądu w rozliczenie tejże dotacji  
w wysokości 40 000 zł za rok 2004, gdzie termin rozliczenia się upłynął 31 stycznia. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciw). 

 
11.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na 
rok 2005 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie. (druk nr 12/XXII) 
 
Radna Alicja Warda wyraziła wątpliwości wobec przeznaczenia tej dotacji. 
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Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński wyjaśnił, że pieniądze przekazane są na realizację 
zadań własnych powiatu zleconych ZOZ. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że dotacja przeznaczona jest na 
„utrzymanie” SPZZOZ. W budżecie zaplanowano kwotę 3 milionów  zł i kwota 228 000 zł 
jest przeznaczona na prowadzenia działalności tak jak jest to w paragrafie 1 tejże uchwały. 
 
Radna Danuta Bus posumowała kontekst wcześniejszych rozmów zmierzający do pytania 
na co, poza pensjami dla pracowników ZOZ, przeznaczone są te pieniądze. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że kwota dotacji będzie 
szczegółowo rozliczona w podpisanym porozumieniu, ponieważ po uchwaleniu tego 
projektu uchwały przez Radę będzie przygotowane porozumienie między powiatem  
a SPZZOZ, gdzie to w załączniku rozpisywane są wszystkie kwoty. Taki materiał mógłby 
zostać przygotowany przed sesją dla wszystkich radnych. 
 
Radna Danuta Bus poprosiła o przekazanie pytań Dyrektorowi Andrzejowi 
Bandurowskiemu dotyczących współfinansowania poradni zdrowia psychicznego  
oraz o rozdysponowaniu tych 228 000 zł.  
  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 4 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
12.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na 
rok 2005 dotacji celowej na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat 
ubiegłych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie 
(druk nr 13/XXII) 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska poinformowała o przeznaczeniu tej kwoty na 
kontynuację rozpoczętego w roku poprzednim zaspakajania zobowiązań SPZZOZ wobec 
wierzycieli poprzez pokrycie ujemnego wyniku finansowego (wg harmonogramu spłat na 
2005 r.) Cały czas trwa podpisywanie tych porozumień. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Ad. 4 .Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie 
Gryfino wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej 
poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie. (druk nr 5/XXII) 
 
Radny Jan Podleśny zapytał, dlaczego nastąpiło wypowiedzenie dotychczasowej umowy 
zawartej na czas nieokreślony między powiatem a gminą, a nowe mają być zawierane na  
1 rok. Nie zgodził się z zapisem w tytule w zakresu kultury fizycznej, ponieważ MOS działa 
w systemie oświaty. Prowadzenie placówki oświatowo-wychowawczej, która umożliwia 
rozwijanie się uzdolnionych uczniów, spoczywa na powiecie. Jeżeli nie, to może on 
podpisać stosowne porozumienie z samorządem gminnym, który prowadzi tę placówkę.  
 
Naczelnik Barbara Maślak wyjaśniła, że kierowała się zaleceniem pani Skarbnik 
dotyczącym zawierania nowych umów, zamiast używania aneksów. Powiat wykonuje 
określone w ustawie o samorządzie powiatowym zadania o charakterze ponadgminnym  
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w zakresie edukacji publicznej, m.in. z zakresu kultury fizycznej i turystyki. W ustawie  
o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego. 
 
Skarbnik Lilianna Ochmańska wyjaśniła, że Rada Powiatu co roku uchwala dotacje.  
Do tej pory wszelkie zmiany np. dotyczące kwoty dotacji zapisywano w formie aneksu  
do umowy. Natomiast teraz proponujemy podpisywanie umów na 1 rok. Za przykład 
można podać rozmowy z gminami dotyczące dróg, gdzie potrzeby ulegały zmianom. 
Dlatego aby tego nie komplikować i nie stwarzać pewnego rodzaju precedensu,  
że występuje inne zachowanie w sprawie dróg i inne w sprawie edukacji. 
Zaproponowaliśmy jednolite rozwiązanie w postaci nowych umów. 
 
Radny Jan Podleśny wyraził brak przekonania wobec użytych argumentów podając,  
że porozumienie, które wynikało nie mówiło o kwocie ale o zadaniu, które powinien 
prowadzić powiat lub zlecić innemu samorządowi, którym w tym przypadku była Gmina 
Gryfino. Natomiast przy zmianie opcji, może nastąpić sytuacja, gdzie powiat wykreśli 
sobie to zadanie. Powiat powinien korzystać z sytuacji, gdzie istnieje powołany przez 
samorząd MOS. A w porozumieniu powinno być szczegółowo zapisane, czego dotyczą 
wydatki. 
 
Skarbnik Lilianna Ochmańska nawiązała do sytuacji zimowego utrzymania dróg, które 
to zadanie powiat sam nie realizuje, ale zleca samorządom. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz zapewnił, że zadania się nie zmienią a jedynie 
forma, zamiast aneksu jest uchwała Rady.  
 
Radna Danuta Bus zaproponowała w myśl uchwały dotyczącej dróg, dołączyć wzór 
porozumienia w formie załącznika do uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
13.Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Wniosek nr 0053-1/2005 
Radna Alicja Warda zapytała o możliwość wglądu w rozliczenie tejże dotacji  
w wysokości 40 000 zł za rok 2004, gdzie termin rozliczenia się upłynął 31 stycznia. 
 
 
 
Protokół sporządziła:  
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji  
 
 
 Bronisław Sakowski 


