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PROTOKÓŁ NR 36/2005 

posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

z dnia 27 września 2005 r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.00 i trwało do godz. 9.00 W posiedzeniu wzięło udział  
6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Wicestarosta Józef Ruciński. 
Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Bronisław Sakowski. 
Protokół z 35 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 
Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez Radnych w sprawie projektów 
uchwał na XXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. I. 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami: 
 
Radny Jan Podleśny zapytał czy w umowach z podmiotami, które wygrały przetargi  
na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej w Moryniu i Nowym Czarnowie były 
sprecyzowane terminy, do kiedy miałyby one przejąć prowadzenie tych domów.  J. Podleśny 
zapytał, z czego wynika to, że Zarząd rozważa ponowne przystąpienie do przetargu, który  
się przedłuży.  
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że terminy były określone. Natomiast jedna  
z fundacji z Gorzowa Wielkopolskiego oświadczyła, że nie podpisze umowy, ponieważ  
nie będzie dofinansowywać luki budżetowej między kosztami utrzymania a dotacjami na DPS  
w Nowym Czarnowie. 
Radna Alicja Warda zapytała czy dodatek motywacyjny dla nauczycieli był przyznawany 
przy analizie wyników tegorocznych matur.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że przy analizie i przyznawaniu 
dodatków motywacyjnych dla nauczycieli jednym ze składników były również wyniki 
tegorocznych matur. 
Radny Jan Podleśny odczytał jeden z akapitów sprawozdania mówiący o tym, że Zarząd 
zapoznał się z wnioskiem Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie współfinansowania 
nieprzewidzianych kosztów związanych z inwestycją „Rozbudowa Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie – budowa windy”. Radny poprosił o wyjaśnienie tego zapisu. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że koszty nieprzewidziane związane 
są z tym, że projekt po dwóch latach stracił swoją aktualność i trzeba było wykonać większe 
przyłącze energetyczne. 
Radna Alicja Warda powiedziała, że pracownia RTG jest uruchomiona natomiast nie można 
wykonywać zdjęć klatki piersiowej. Radna zapytała, dlaczego tych zdjęć nie można 
wykonywać i kiedy będzie je można wykonywać. 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że należy zakupić przystawkę do aparatu RTG i według 
informacji przekazanych przez Dyrektora Szpitala Powiatowego w Gryfinie J. Gromowskiego 
ma on służyć pacjentom już od października br.  
Radna Alicja Warda zapytała, co oznacza zapis mówiący o dodatku za tzw. trudne warunki 
pracy dla Pani J. Majewskiej. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że pod koniec roku ustalany jest 
nowy regulamin płac dla kadry oświatowej. Według tego regulaminu płacy występuje 
dodatek w wysokości 5% od wynagrodzenia zasadniczego za tzw. trudne warunki pracy  
i to wynika z uchwalonej uchwały Rady Powiatu. 
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Radna Alicja Warda powiedziała, że rozumie przez to, że ten dodatek jest przyznawany  
w Szkołach  Specjalnych i Poradniach.  
Radna Danuta Bus dodała, że w szkołach publicznych także występuje dodatek  
za tzw. trudne warunki pracy, jeżeli jest w nich prowadzone nauczanie indywidualne, 
specjalne. 
Ad. II.  

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
na rozbudowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie (druk 
nr 2/XXVII). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XXI/269/2004 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 2004 (druk  
nr 3/XXVII).  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w zestawieniu 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 4/XXVII). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie 
Chojna prowadzenia zadań z zakresu biblioteki publicznej na obszarze powiatu 
gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie (druk nr 5/XXVII). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie 
Gryfino prowadzenia zadań z zakresu biblioteki publicznej na obszarze powiatu 
gryfińskiego poprzez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie (druk nr 6/XXVII). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/2002 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk  
nr 7/XXVII). 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej ulicy Plac Konstytucji 3 Maja w Chojnie (druk nr 8/XXVII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zadań priorytetowych  
i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2006 r. (druk 
nr 9/XXVII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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Ad. III. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że w Domu Dziecka w Binowie mieszka pełnoletni 
człowiek, który ma ojca w Gryfinie i już dawno powinien zajmowane pomieszczenie opuścić. 
Radny dodał, że z informacji, które do niego dotarły wynika, że osoba ta jak również 
dodatkowo kilka dziewcząt nie chodzą do szkoły i wynika z tego że nie ma w tej placówce 
żadnego nadzoru pedagogicznego. Radny poprosił Członków Zarządu o zainteresowanie  
się tą sprawą. 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że sprawdzi i wyjaśni tę sytuację. 
Radna Danuta Bus zapytała czy pieniądze na usamodzielnienie dzieci wychodzących  
z Domu Dziecka należą się każdemu dziecku, które ukończy 18 rok życia, czy na 
usamodzielnienie w sensie społecznym dziecka, które ukończyło szkołę i może samodzielnie 
funkcjonować.  
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że trudno jest mu w tej chwili odpowiedzieć  
na to pytanie, ponieważ jest ono bardzo szczegółowe. 
Radna Danuta Bus zapytała również czy wychowanek pozostający na terenie Domu Dziecka 
po 18 roku życia otrzymuje zasiłek na usamodzielnienie. 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że nie. 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 
 
 
                                                                       Przewodniczący Komisji 

                 Bronisław Sakowski 

Protokołowała: 

Agnieszka Małyszko 

 


