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PROTOKÓŁ nr 40/2005 
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

w dniu 29 grudnia 2005 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało, do godz. 15.00 W posiedzeniu wzięło 
udział 6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Starosta Ewa De La Torre, Skarbnik 
Powiatu Lilianna Ochmańska, Jerzy Herwart oraz Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz. 
Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Bronisław Sakowski. 
Porządek obrad 40 posiedzenia komisji został przyjęty bez zmian (zał. nr 2). Protokół  
z 39 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia było 
zajęcie stanowiska przez Radnych w sprawie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Powiatu 
w Gryfinie. 
 
Radna Danuta Bus powiedziała, że do powiatu zwróciło się Polskie Stowarzyszenie  
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Stowarzyszenie to potrzebuje pieniędzy  
w wysokości 7 000 złotych. Stowarzyszenie znalazło już tę kwotę poza powiatem,  
ale chciałoby, aby powiat wystąpił z pismem do gminy, aby wsparła ona, jeżeli jest w stanie 
w/w stowarzyszenie. Jutro odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Gryfinie i na tej sesji podjęto  
by uchwałę w sprawie przekazania powyższej kwoty. Gmina te pieniądze  
ma, więc jednocześnie po sesji dałaby polecenie przelewu tych pieniędzy na konto powiatu, 
aby z konta powiatu jeszcze jutro te pieniądze poszły na stowarzyszenie. W związku  
z powyższym D. Bus zapytała L. Ochmańską czy ta sprawa jest do wykonania. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że panie ze stowarzyszenia były 
najpierw u Burmistrza Gminy Gryfino i dostały obietnicę na otrzymanie 7 000 złotych.  
Z gminy skierowano panie do powiatu po to, aby te pieniądze przeszły przez budżet powiatu. 
Stowarzyszenie prowadzi dwa rodzaje działalności: WTZ, które są finansowane z budżetu 
powiatu i prowadzi swoją działalność bieżącą. Powiat nie ma możliwości dofinansowywania 
działalności statutowej jakiegokolwiek stowarzyszenia. W związku z tym, że wolą gminy jest 
przekazanie tych pieniędzy na bieżącą działalność stowarzyszenia i uważa ona , że przepisy  
o samorządzie gminnym na to pozwalają to nic nie stoi na przeszkodzie, aby te pieniądze 
bezpośrednio przekazała stowarzyszeniu.  
Radna Danuta Bus powiedziała, że na dokumencie, który Stowarzyszenie przekazało  
do Zarządu Powiatu Pani Starosta odręcznie napisała notatkę i teraz chodzi o to aby ta notatka 
przyjęła formę dokumentu. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że tak było, ale dlatego że to gmina 
sobie zażyczyła, aby powiat do gminy wystąpił i wtedy na prośbę powiatu te pieniądze 
zostaną uruchomione. Skarbnik dodała, że powiat może poprzeć wniosek, ale nie może  
być stroną w przekazaniu tych pieniędzy. 
Radny Jan Podleśny zapytała czy można by te pieniądze przekazać poprzez przelanie  
ich na konto WTZ, które powiat dofinansowuje. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że nie można. 
Radna Danuta Bus zapytała panią Skarbnik czy mogłaby znaleźć inną drogę rozwiązania  
tej sprawy i czy nie można by tych pieniędzy przekazać poprzez PCPR. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że trzeba by zapytać o to Dyrektora 
PCPR.  
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1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XX/246/2004 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.(druk nr 10/XXXI). 

 
Radna Danuta Bus zapytała, na czym polegają zmiany w załączniku do druku nr 10. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że w dziale 600 w rozdziale 
Transport i łączność w budowie drogi powiatowej Wełtyń – Gajki nie zgadzała się kwota  
o 500 złotych.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 11/XXXI). 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że w tym druku przesuwa się środki  
z rozchodów budżetowych w wysokości 45 000 złotych na wydatki budżetowe – obsługę 
długu publicznego i jest to związane z koniecznością uzupełnienia środków i spłaty odsetek  
od  kredytu w rachunku bieżącym. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 12/XXXI). 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że zmiany w tej uchwale polegają  
na tym, że w § 1 w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 
– Powiatowe Urzędy Pracy we wcześniejszej wersji była kwota w wysokości 7 405 złotych  
a powinna być kwota 2 077 złotych. 
Radna Danuta Bus zapytała, z czego wynika powyższa różnica. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że wynika to z tego, że najpierw 
PUP zgłosił, że nie będzie z PFOŚ kupował drukarek, natomiast okazało się, że ten projekt 
zrealizował w związku, z czym ta kwota została zmniejszona.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 (druk  
nr 13/XXXI). 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że w załączniku do powyższej 
uchwały są wymienione zadania, które przechodzą do realizacji na rok następny. (Wykaz 
planowanych wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2005 – zał. Nr 3) 
Radna Danuta Bus zapytała, co się stało z pieniędzmi, które PCPR miał i chciał przesunąć  
na następny rok, ponieważ miały one zostać zabezpieczone na zakup wyposażenia  
po przeniesieniu. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że PCPR w całości planów 
wydatków nie dostał tych pieniędzy ze względu na brak środków finansowych. 
Radna Danuta Bus zapytała czy wszystkie jednostki, których finanse przepływają przez 
Starostwo otrzymały pełne kwoty na wypłaty i pochodne dla pracowników. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że na wypłaty tak natomiast  
nie otrzymały na pochodne, dlatego że są one płacone w styczniu. Skarbnik dodała, że w dniu 
dzisiejszym jednostki organizacyjne powiatu dostały kwotę w wysokości ponad 600 000 
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złotych na realizację wypłat natomiast nie dostały pieniędzy na realizację pełnego planu 
wydatków rzeczowych, ponieważ tylko tyle było pieniędzy w kasie. 
Radna Danuta Bus zapytała czy wystąpiono już o kwotę, która miała być  w ramach debetu 
na koncie. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że nie, dlatego że Zarząd dopiero 
jutro podejmie uchwałę, w której podejmie decyzję o uruchomieniu tych środków jak również 
wskaże dwóch członków Zarządu do podpisania tej umowy. 
Radna Danuta Bus w związku z powyższym zapytała, kiedy środki finansowe byłyby  
na koncie. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że w pierwszych dniach stycznia 
2006 r. 
Radna Danuta Bus zapytała czy będą problemy z wypłaceniem pensji np. dla nauczycieli, 
które powinny być 2 stycznia na koncie. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że jej zdaniem nie będzie,  
pod warunkiem, że Urząd Wojewódzki dotrzyma obietnic i przekaże na rachunek bankowy 
Starostwa środki z projektów unijnych. Jeśli te pieniądze wpłyną jutro to nie będzie żadnego 
problemu, dlatego że z tych pieniędzy zostanie spłacona na dzień 31 grudnia rata kredytu, 
natomiast jeśli pieniądze te nie wpłyną to bank pieniądze na rachunku, które są z subwencji 
oświatowej ściągnie na spłatę tego kredytu. 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że nie o to pytała panią Skarbnik. Radna D. Bus zapytała, 
kiedy kwota, która jest zapowiedziana na powiększenie debetu zostałaby uruchomiona  
przez bank. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że w pierwszych dniach stycznia. 
Radna Danuta powiedziała, że w takim razie może być taka sytuacja, że nauczyciele  
nie dostaną swoich wypłat 2 stycznia. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że dostaną wtedy pieniądze   
3 stycznia.  
 

Na posiedzenie komisji przybyła Dyrektor PCPR pani Urszula Kwietniewska – Łacny. 
 
Radna Danuta Bus wyjaśniła pani Dyrektor PCPR, że Koło Polskiego Stowarzyszenia  
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym potrzebuje 7 000 złotych na to,  
aby zrealizować program Partner 2005. Koło musi mieć te pieniądze na swoim koncie do dnia 
15 stycznia 2006 r. Nie ma takiej możliwości, aby powiat wspomógł tę działalność, ponieważ 
powiat tych pieniędzy nie ma. Stowarzyszenie znalazło sponsora w postaci Gminy Gryfino. 
Gmina jest gotowa w dniu jutrzejszym na sesji te pieniądze im przekazać tylko gmina  
nie ma prawa dać tych pieniędzy stowarzyszeniu, dlatego szukamy rozwiązania, w jaki 
sposób prawny te pieniądze można by przekazać. Radna D. Bus zapytała czy PCPR mogłoby 
wystąpić bezpośrednio z pismem do Urzędu Miasta i Gminy, że nie jest w stanie ze środków, 
którymi dysponuje wesprzeć działalności Koła i w związku z tym, jeżeli jest taka możliwość 
to prosi Gminę Gryfino o wparcie. Radna zapytała czy w związku z powyższym jest prawna  
i finansowa możliwość przelania tych pieniędzy na konto PCPR a pani Dyrektor PCPR 
przelałaby w dniu jutrzejszym te pieniądze na konto Stowarzyszenia. Czy jest prawna 
możliwość, aby Dyrektor PCPR dofinansowała działalność Koła, ze środków, które na ten cel 
przekazałaby Gmina. 
Dyrektor PCPR Urszula Kwietniewska – Łacny – odpowiedziała, że PCPR 
dofinansowywało Stowarzyszenie przy zakupie samochodu i wtedy również gmina dała 
pieniądze, ale wtedy przeszły one na konto powiatu a powiat przekazał je PCPR. 
 

Od tej chwili w posiedzeniu Komisji uczestniczyła Starosta Ewa De La Torre. 
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Starosta Ewa De La Torre zapytała Radną W. Kmieciak, dlaczego powiat miał w ogóle 
zaakceptować przekazanie pieniędzy przez gminę na stowarzyszenie. 
Radna Wanda Kmieciak odpowiedziała, że nie tyle chodzi o zaopiniowanie,  
lecz zaakceptowanie takiej formy, dlatego że Gmina Gryfino chce przekazać te pieniądze,  
ale za pośrednictwem powiatu. 
Starosta Ewa De La Torre zapytała, na co da te pieniądze. 
Radna Wanda Kmieciak odpowiedziała, że na stowarzyszenie. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że to jest zasadnicza różnica. Wtedy, kiedy 
gmina dawała pieniądze, na WTZ i samochód dla nich to było coś zupełnie innego  
niż dawanie pieniędzy na działalność statutową. Jeżeli te pieniądze miałyby mieć takie 
przeznaczenie, że mają jak gdyby wspomóc działalność stowarzyszenia to nie można 
przekazywać stowarzyszeniu pieniędzy na działalność statutową. Można przekazać pieniądze 
na realizację zadania np. zakup sprzętu wówczas powiat jest właściwym pośrednikiem. 
Radna Danuta Bus zapytała czy nie można byłoby tego zapisać jako realizacja programu 
Partner. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że to nie jest zadanie ogłaszane i realizowane 
przez powiat. Starosta zapytała, kto jest realizatorem i wnioskodawcą, jeśli chodzi  
o ten program. 
Radna Wanda Kmieciak odpowiedziała, że Partner jest programem rządowym 
wspomagającym działalność osób niepełnosprawnych dot. to dzieci. 
Starosta Ewa De La Torre zapytała czy gmina jest partnerem programy Partner. Czy gmina 
może przystąpić do programu Partner i dać pieniądze stowarzyszeniu jako partner  
w programie. 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że nie może, dlatego że gmina uczestniczyła równolegle  
w tym samym projekcie na rzecz innej jednostki w związku, z czym nie może dwukrotnie  
w tym samym programie wystąpić. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że pod wniosek, który podpisała w sprawie 
przekazania pieniędzy dla stowarzyszenia nie było dołączonych żadnych innych 
dokumentów. Gdyby powiat przelał te pieniądze i zostałyby one rozliczone jako realizacja 
zadania to zostałyby one skonsumowane przez stowarzyszenie na działalność statutową. 
Starosta dodała, że jeżeli powiat dostanie 7 000 złotych od gminy i przekaże je jako dotację 
dla stowarzyszenia to będzie miał naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Gmina  
nie przekaże sama tych pieniędzy, bo wtedy ona naruszyłaby prawo i dyscyplinę finansów 
publicznych. Jest to przelanie pieniędzy publicznych z sektora publicznego do sektora 
prywatnego. 
Radna Wanda Kmieciak zapytała czy ktoś z obecnych ma pomysł jak obejść przepisy żeby 
nie było takiej sytuacji. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że rozmowy z osobami ze stowarzyszenia 
prowadziła osobiście jak również prowadził je pan A. Nycz, pani Skarbnik jak również pani 
Skarbnik z panią Skarbnik Gminy. Wiedza na ten temat została wymieniona.  
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 
zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice (druk nr 2/XXXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 
zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino (druk nr 3/XXXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 

zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Moryń (druk nr 4/XXXI). 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 

zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko Zdrój (druk  
nr 5/XXXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 
zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia (druk nr 6/XXXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 7/XXXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Powiatu w Gryfinie na 2006 r. (druk nr 8/XXXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 9/XXXI). 

 
Sekretarz Jerzy Herwart odpowiedział, że godnie z kompetencjami regulamin 
organizacyjny starostwa uchwala Rada Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu.  
Od poprzedniej kompleksowej redakcji regulaminu organizacyjnego minęły 3 lata  
w związku z tym w regulaminie zostały zmienione zakresy zadań wydziałów, ponieważ  
w między czasie zmieniły się niektóre przepisy. Poza tymi zmianami do regulaminu zostały 
również wprowadzone nowe rozdziały: dot. współpracy między członkami kierownictwa 
starostwa, dot. organów kolegialnych w starostwie, dot. organizacji narad, dot. dokształcania  
i doskonalenia zawodowego pracowników starostwa jak również dot. obsługi interesantów. 
Sekretarz dodał, że w schemacie organizacyjnym doszła nowa komórka organizacyjna – 
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, ponieważ ustawa nakłada obowiązek utworzenia 
takiego biura. W biurze tym oprócz kierownika pracuje również inspektor bezpieczeństwa 
teleinformatycznego. Wszystkie zmiany odbywają się bez etatowo, ponieważ kierownikiem 
biura jest pan Kaźmierczak, który do tej pory był pełnomocnikiem ds. informacji niejawnych 
a inspektorem bezpieczeństwa został pan Trzeciak, który do tej pory był informatykiem 
zatrudnionym na cały etat a obecnie będzie na ¾ etatu informatykiem a na ¼ etatu będzie 
inspektorem ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
Radny Jan Podleśny powiedział, że § 18 Regulaminu Organizacyjnego mówi o tym,  
że Etatowy Członek Zarządu w czasie nieobecności Starosty i Wicestarosty wykonuje zadania 
i kompetencje w zakresie kierowania starostwem. W związku z tym Radny zapytał czy jest  
to ustawowo zapisane. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że nie. To jest tzw. funkcjonalne ustalenie 
zastępstw.  
Radny Jan Podleśny powiedział, że myślał, że te obowiązki pełni w zastępstwie Sekretarz 
Powiatu. 
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Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym 
mówi co należy do kompetencji starosty. Delegacja kompetencji w starostwie wygląda  
jak powyżej. 
Radna Danuta Bus zapytała, kiedy będą pieniądze na stypendia dla uczniów i studentów. 
Etatowy Członek Zarządu odpowiedział, że te pieniądze zostały już przekazane do szkół  
i są realizowane.  
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska dodała, że jest szansa na to, że na dzień jutrzejszy 
stypendia zostaną wypłacone w 80 %.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami 
 
Radny Jan Podleśny zapytał czy umowa z firmą „Intermed” została już podpisana. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że teraz jest okres przygotowywania 
dokumentów, ale umowy podpisanej nie ma i nie będzie dopóki nie będą przygotowane 
wszystkie dokumenty i nie będzie cesji usług.  
Radny Jan Podleśny zapytał czy nastąpiło już przejęcie majątku po OIOM i Przychodni. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że do tego potrzebne byłyby uchwały Rady.  
Radny Jan Podleśny powiedział, że dąży się do likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w związku, z czym zapytał ile czasu będzie to trwało  
i ile kosztowało. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że w tej sytuacji finansowej jak najdłużej.  
Na razie powiat przekazuje dotacje dyrektorowi SPZZOZ i likwidator musi ograniczyć 
wydatki, chociaż zakładamy że SPZZOZ w likwidacji będzie jeszcze prowadził działalność 
medyczną. Powiat nie ma zdolności kredytowej żeby to wszystko zapłacić. Niewątpliwie 
nastąpi zamiana funkcji dyrektora na likwidatora a o tym mówi ustawa o ZOZ –ach. 
Radna Danuta Bus zapytała czy radni mogliby otrzymać zestawienie zawierające 
miesięczny dochód szpitala z tytułu kontraktu i jednocześnie miesięczny koszt utrzymania, 
aby sprawdzić czy to się bilansuje. 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że tak, ponieważ takie sprawozdania miesięczne 
lub kwartalne otrzymuje Rada Społeczna wraz z materiałami. Starosta dodała, że już  
od dłuższego czasu zaprasza całą Radę Powiatu na spotkania z Radą Społeczną.  
 
Ad. 6. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
        Przewodniczący Komisji 

            Bronisław Sakowski 

Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 


