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PROTOKÓŁ NR 41/2006 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 17.01.2006 r. 
 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji 
(lista obecności - zał. nr 1), a także Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński, Skarbnik Powiatu  
L. Ochmańska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wacław 
Gołąb. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący 
Komisji Spraw Społecznych Bronisław Sakowski. Głównym punktem posiedzenia było 
zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Powiatu 
w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 41 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty. 
 
Protokół z 40 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał 
Rady Powiatu. (druk nr 1/XXXII) 
 
Radna Alicja Warda poprosiła o wyjaśnienie możliwości pozyskania środków finansowych 
z Europejskiego Mechanizmu Finansowego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wacław Gołąb odpowiedział, 
że w/w fundusz jest pomysłem wspierającym 5 różnych dziedzin przez Rząd Norweski  
w krajach, które weszły do Unii Europejskiej. Chcielibyśmy stworzyć jeden duży projekt 
obejmujący dokończenie termomodernizacji obiektów, łącznie z wymianą sieci centralnego 
ogrzewania we wszystkich placówkach powiatu. W przypadku Specjalnego Ośrodka Szkolno 
-Wychowawczego dochodzi sprawa rewitalizacji zabytków. Projekt wstępnie oszacowany jest 
na około 3,5 miliona. W przypadku projektów norweskich zwrot jest w wysokości 85%,  
co w sumie kosztowałoby powiat około 500 tys. zł a nabór kończy się pod koniec II kwartału. 
 
Radna Danuta Bus zapytała, czy naszym wkładem w projekt mogą być środki z PFOŚiGW  
i czy na uruchomienie zadania potrzebny jest cały wkład własny. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wacław Gołąb odpowiedział, 
że na dzień dzisiejszy nie potrafi jeszcze na to pytanie odpowiedzieć. 
 
Radna Danuta Bus zapytała Wicestarostę J. Rucińskiego czy jest możliwe, aby z ochrony 
środowiska środki własne były wkładem w tego typu przedsięwzięciu. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że istnieje taka możliwość. Pieniądze 
z funduszu przekazywane są na konkretne zadania. Podkreślił, że we wniosku powinien być 
zapisany efekt ekologiczny, natomiast nie ma znaczenia, kto taki wniosek składa. 
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała, jaki los będzie Biblioteki Pedagogicznej w Gryfinie. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że w tej chwili u pani Starosty jest 
Wicemarszałek i między innymi będzie poruszany ten temat, choć udział powiatu w tej 
sprawie jest znikomy możemy jedynie poprzeć prośbę. 
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Radna Danuta Bus dodała, że został stworzony projekt na potrzeby samorządu 
wojewódzkiego, w którym zakłada się, że w powiatach, gdzie znajdują się dwie filie należy 
pozostawić tylko jedną. Zaproponowano, aby w Powiecie Gryfińskim pozostawić filię 
w Chojnie.  
 
Radny Jan Podleśny zacytował „Zarząd zapoznał się z informacja na temat przyczyn 
zachwiania płynności finansowej powiatu wg stanu na dzień 20 grudnia 2005 r. Zarząd 
postanowił, że w celu przywrócenia płynności finansowej podejmie uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 500 000 złotych w rachunku bieżącym, który będzie 
spłacony w miesiącach wrzesień, październik, listopad 2006 r.” W związku z powyższym 
radny zapytał, z czego i w jaki sposób ten kredyt zostanie spłacony. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że w uchwale budżetowej jest 
zapis mówiący o tym, że Rada upoważnia Zarząd do zaciągnięcia kredytu w rachunku 
bieżącym w wysokości 1 500 000 złotych, a termin wynika z upływu kadencji. 
 
Radna Alicja Warda poprosiła o przybliżenie tematu współpracy w zakresie wymiany 
uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński z Gminą Burlovs 
w Szwecji. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wacław Gołąb odpowiedział, 
że p. Maria Jakubik-Grzybowska zajmuje się realizacją projektu unijnego – EFS stypendia  
 a także organizowanie i koordynowanie współpracy szkół ponadgimnazjalnych z zagranicą. 
W ubiegłym roku nawiązała kontakt i realizowała projekt wspólnie ze stroną szwedzką, która 
już od wielu lat realizuje projekty wymiany młodzieży z Rosji, Litwy, Łotwy  
i Szwecji. Brakowało ogniwa, jakim jest Polska. Pani Jakubik znalazła to w Internecie  
i nawiązała kontakt. Doszło już do wskazania dwóch szkół: ZSP w Mieszkowicach oraz ZSP 
nr 1 w Gryfinie, które wyraziły chęć takiej współpracy. Dyrektorzy tych szkół wyznaczyli 
nauczycieli, którzy będą koordynowali to przedsięwzięcie na poziomie szkoły. Przewidywane 
jest w czerwcu spotkanie młodzieży z powyższych czterech krajów w ZSP nr 1, które ma być 
poświęcone m.in. sportowi i turystyce. 
 
Radny Jan Podleśny zapytał, dlaczego powiat nie wykorzystał dotacji w wysokości 18 000 
zł przeznaczonej na dofinansowanie sieci ośrodków i punktów interwencji kryzysowej. 
 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że zasada dofinansowania polegała na tym,  
że powiat musiał zabezpieczyć w budżecie min. 50 % wartości zadania, aby dostać drugą 
część. W budżecie PCPR nie było tyle pieniędzy, aby wykorzystać całą sumę a ponieważ są 
to pieniądze celowe to należało oddać niewykorzystaną część. 
 
Radna Alicja Warda zapytała, czy zostały wypowiedziane umowy dzierżawy zawarte  
z Mariolą Kupkowską – Niepublicznym Zakładem Fizjoterapii oraz Reginą Kamińską  
– Usługi Pielęgniarskie, Sterylizacja Narzędzi. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że tak. W związku z tym, że jest 
projekt uchwały o przekazaniu szpitalowi na własność budynku przychodni to należało 
uwolnić nieruchomość od obciążeń. 
 
Radna Alicja Warda zapytała, jaki powiat ma interes w tym, aby przekazać przychodnię 
nieodpłatnie szpitalowi. 
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Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że takie są założenia w porozumieniu  
i w programie restrukturyzacyjnym szpitala. W umowie jest zapisane, że powiat ma 
wyposażać szpital w niezbędny majątek ruchomy i nieruchomy, który da możliwość zarobku 
w celu zmniejszenia zadłużenia szpitala. 
 
Radna Alicja Warda powiedziała, że głosy społeczne są takie, że to powiat oddaje 
Intermedowi budynek za darmo. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że jest przygotowany projekt uchwały 
Rady w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy w Gryfinie w drodze darowizny, nieruchomości zabudowanej budynkiem 
Przychodni, przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego. Na celu jest wsparcie szpitala, aby próbował zmniejszyć zadłużenie. Budynek 
użytkowany jest w 2/3 przez szpital. Hipotetyczna sytuacja jest taka, że ponownie ogłoszony 
przetarg na kupno budynku wygrywa podmiot, który następnie obciąża szpital z tytułu najmu 
i dzierżawy za wszystkie pomieszczenia przez niego wykorzystywane. Zatem racjonalne jest 
przekazanie darowizny szpitalowi i niech on wydzierżawia innym podmiotom, w tym 
Intermedowi.  
  
Radna Alicja Warda zapytała, czy w budynku przychodni znajdują się pomieszczenia, które 
maja innego właściciela. 
 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że nie. 
  

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  
od odwołania darowizny nieruchomości (druk nr 3/XXXII).  

 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński wyjaśnił, iż Burmistrz Cedyni wystąpił z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na wykorzystanie części nieruchomości, nabytej przez gminę w drodze 
darowizny od Powiatu Gryfińskiego, na cele inne niż określone w akcie notarialnym  
– umowie darowizny, z przeznaczeniem pod aptekę oraz utworzenia miejsc parkingowych.  
W związku ze zmianą przeznaczenia darowizna mogłaby ulec odwołaniu. A odstąpienie  
od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie. 
Wicestarosta dodał, że zostaną przekazane wszystkim radnym na prośbę Komisji Rewizyjnej, 
treści uchwał, aneksów, umów podpisanych z poszczególnymi gminami na umowy 
darowizny-nieruchomości, które zostały przekazane z przeznaczeniem na prowadzenie  
i organizowanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej nad mieszkańcami 
powiatu. 
 

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

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników 
administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński (druk nr 4/XXXII). 

 
Posiedzenie opuściła Radna Alicja Warda. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na 2006 r. regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych 
innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński (druk nr 5/XXXII). 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wacław Gołąb przedstawił 
prezentację multimedialną dotyczącą regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
zasady przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 
mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół  
i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński (materiał wykorzystany podczas prezentacji 
stanowi załącznik nr 3). 
 
Na posiedzenie przyszli Starosta Gryfiński Ewa De La Torre i Etatowy Członek Zarządu 
Adam Nycz. 
 
Radna Danuta Bus zapytała, czy w związku z tym, że Minister Edukacji przewidział 1,5 % 
waloryzację płac dla nauczycieli, czy o tyle wzrosły budżety szkół, ponieważ z tym wiąże się 
podwyżka płac zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wacław Gołąb odpowiedział, 
w ustawach zostało zapisane, że wydatki oświatowe zabezpieczone są w dochodach 
odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego, a dochodem jest również subwencja. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz dodał, że przedstawiciele Zarządu Oddziału ZNP  
w Gryfinie i Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” zostali 
powiadomieni o godzinach obradowania komisji oraz zaproszeni na obrady sesji Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 

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

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w drodze 
darowizny, nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni, przy  
ul. Niepodległości 28 w Gryfinie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 6/XXXII). 

 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre wyjaśniła, iż konsekwencją podjęcia dzisiejszej 
uchwały jest konieczność podjęcia uchwał zmieniających uchwałę budżetową po stronie 
dochodów i wydatków na kolejne posiedzenie Rady. Poinformowała, że obszerniejsze 
wyjaśnienia sprawy związanej z domaganiami się pielęgniarek o zaległe 13-te pensje zostaną 
przedstawione Radnymi po zbadaniu sprawy na sesji Rady Powiatu. Starosta podkreśliła,  
że od początku istnienia powiatów informacja na temat 13-tek nie funkcjonowała do pewnego 
momentu ani nawet w świadomości dyrektorów. Jednocześnie Starosta zaprosiła wszystkich 
Radnych do uczestnictwa w spotkaniu z pielęgniarkami, które odbędzie się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją 
projektu pn. „Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Powiatu 
Gryfińskiego” realizowanego w ramach ZPORR (druk nr 7/XXXII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok (druk nr 8/XXXII). 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, iż zmiany w budżecie na 2006 r. 
dotyczą dwóch zagadnień, finansowania z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie 
kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych  
w powiatowych urzędach pracy. Minister Finansów postanowił przeznaczyć część środków  
z Państwowego Funduszu Celowego na częściowe pokrywanie wynagrodzenia pracowników 
obsługujących projekty unijne finansowane z Funduszu Pracy. Druga zmiana w budżecie  
to zwiększenie środków w planie wydatków PCPR na dotacje dla Zgromadzenia Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. PCPR przejął zobowiązania DPS  
w Moryniu na dzień 31.12.2005 r. w tym wypłacenie 13-tej pensji dla pracowników. 
 

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

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok (druk nr 9/XXXII). 
 

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

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok (druk nr 10/XXXII). 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, iż zmiana w projekcie tej uchwały 
dotyczy wykreślenia w paragrafie 1 pkt 2 treści „w §18 pkt 1 kwotę 1.500.000 zł zamienia się 
na kwotę 3.000.000 zł”. 
 

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 

XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawi 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 
11/XXXII). 
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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 

pierwszy kwartał roku 2006 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 12/XXXII). 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, iż Komisja Rewizyjna zaproponowała 
zmianę, która jako autopoprawka zostanie wprowadzona przez Zarząd Powiatu a dotyczy 
paragrafu 2 „zobowiązuje się SPZZOZ w Gryfinie do przekazania Zarządowi Powiatu  
w terminie do 30 kwietnia 2006 r rozliczenia finansowego....” 
 

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

 
11. Sprawy różne. 

 
Radna Wanda Kmieciak przekazała ustną reklamację złożoną przez p. Sołtys Bartkowa 
dotyczący drogi w Bartkowie, gdzie autobusy szkolne nie mieszczą się w zatoczce 
przystankowej oraz maszyny rolnicze nie mieszczą na tej drodze a znak unijny został 
przewrócony. 
 
 
Protokół sporządziła:  
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji  
 
 
 Bronisław Sakowski 
 
 
 


