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PROTOKÓŁ NR 43/2006 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 22.03.2006 r. 
 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.30. W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji 
(lista obecności - zał. nr 1), a także Starosta Gryfiński Ewa De La Torre, Wicestarosta 
Gryfiński J. Ruciński, Skarbnik Powiatu L. Ochmańska, Sekretarz Powiatu J. Herwart. 
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 XXXIV sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 43 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty. 
 
Protokół z 42 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał 
Rady Powiatu. (druk nr 1/XXXIV) 
 
Radny Jan Podleśny zapytał, czego dotyczyło pismo Dyrektora SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że Zarząd wyraził zgodę  
na poszerzenie bazy lokalowej zakładu o pomieszczenia po byłym OIOM w budynku przy  
ul. Niepodległości 39 na wniosek Dyrektor SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie. 
 
Radny Jan Podleśny zapytał, czego dotyczy pismo Burmistrza Chojny rozpatrywane na 
Zarządzie w dniu 8 marca 2006 r. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że Zarząd przyjął do wiadomości 
pismo Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie odnoszące się pisma Burmistrza Chojny w sprawie 
rzekomego niszczenia miasteczka ruchu drogowego położonego na terenie szkoły, stanowiące 
własność powiatu. Pan Radny Nycz wraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Radnym  
K. Ziętkiem wizytowali to miasteczko i podjęto decyzję odnowienia tego miejsca, a p. Ziętek 
zadeklarował odnowienie znaków drogowych po zimie. Miasteczko ruchu drogowego będzie 
funkcjonowało na dotychczasowych zasadach.  
 
Radny Jan Podleśny zapytał, o zapoznanie się z jakimi materiałami chodzi w zapisie 
ostatnim na stronie 9.  
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że informacja przygotowana przez 
Główną Księgową dotyczą wysokości budżetów i źródeł finansowania Powiatowego Zarządu 
Dróg i Powiatowego Urzędu Pracy w latach 1999-2006 zawarta jest w materiałach 
poglądowych. 
 
Radna Wanda Kmieciak poprosiła o wyjaśnienie, czego dotyczyła informacja Skarbnika 
Powiatu o finansowaniu PUP. 
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Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że informacja dotyczy finansowania 
zatrudnienia 32 pracowników zatrudnionych na stałe w ramach budżetu oraz 17 pracowników 
z robót publicznych obecnie zatrudnionych w ramach 7% z Funduszu Pracy w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenie z budżetu Powiatu na 
drugi kwartał roku 2006 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 2/XXXIV).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie w sprawie zaopiniowania 
projektu umowy w sprawie cesji umowy na świadczenia medyczne w zakresie  
- lecznictwo szpitale (druk nr 3/XXXIV).  

 
Radny Jan Podleśny stwierdził, że w/w uchwała może być bezprzedmiotowa ze względu  
na to, że wraz z tą uchwałą powinna być podjęta dzierżawa dla Spółki Intermed, która stanowi 
warunek konieczny do spełnienia przez spółkę przy rozmowach z NFZ.   
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, że w tej chwili trwa przygotowanie tej 
uchwały i mienia do dzierżawy dotyczy to ponownej inwentaryzacji mienia, wyceny operatu 
itd. Rada opiniuje projekt umowy, którą samodzielnie mógłby podpisać szpital.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości oznaczonej nr działki 167/17, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, na nieruchomość oznaczoną nr działki 
163, położoną w obrębie 3, miasta Gryfino, stanowiącej własność Gminy Gryfino, bez 
obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych 
nieruchomości (druk nr 4/XXXIV).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 
Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2005 r. (druk nr 5/XXXIV).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisje Rady Powiatu w Gryfinie na 2006 r. (druk nr 6/XXXIV).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 



 3

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2005 r. (druk nr 
7/XXXIV).  

 
Radny Jan Podleśny zapytał, czy gmina pokrywa faktyczny koszt utrzymania skierowanego 
mieszkańca Domu Pomocy Społecznej. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że w całości gmina pokrywa koszt. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, że przelicznik jest identyczny dla 
wszystkich pensjonariuszy, tylko jedni mają swoje własne współfinansowanie, inni 
finansowanie przez p. Wojewodę a jeżeli gmina od nowa kieruje kogoś to obowiązuje ich taka 
stawka jaka jest zatwierdzona – średnia miesięczna stawka wyliczana na podstawie 
poprzedniego roku i zarządzeniem wprowadzona do wszystkich placówek.  
 
Radny Jan Podleśny stwierdził, że na stronie 12 sprawozdania zjawiskiem patologii jest 
opieka i wychowanie dzieci przez rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem. 
 
Radna Alicja Warda zapytała, czy 14% pracowników jest do zatrudnienia w DPS w Nowym 
Czarnowie. 
 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że taki jest stawiany wymóg standaryzacji, lecz brak 
środków na ten cel. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że w dobie członkostwa w Unii 
Europejskiej są wymogi i konieczność spełnienia standaryzacji placówek. 
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała, którego budynku dotyczy likwidowanie barier 
architektonicznych.  
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że dotyczy to budynku, do którego 
PCPR będzie relokowany. Żaden budynek użyteczności publicznej nie otrzyma pozwolenia 
na budowę, jeżeli nie spełni warunku likwidowania barier architektonicznych.  
 
Radna Danuta Bus powiedziała, że jako dyrektor szkoły angażująca do życia społecznego 
dzieci niepełnosprawne złożyła wniosek do gminy i otrzymała odpowiedź, że w nowo 
budowanym budynku GTBS będą 3 mieszkania przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XXXI/402/2005 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 (druk 
nr 8/XXXIV).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 9/XXXIV).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
Radna Danuta Bus zaproponowała zmianę kolejności przyjmowania dwóch pozostałych 
druków. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu 
inwestycyjnego (druk nr 11/XXXIV).  

 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że jest to pierwszy kredyt inwestycyjny. 
Starosta wyjaśniła, że zapis okres kredytowania do 10 lat w wysokości do 4 milionów zł to 
oznacza, że po ogłoszeniu przetargu na ten kredyt trzeba będzie wybrać najkorzystniejszy 
okres spłaty, a co do kwoty to, gdyby była możliwość pozyskania innych środków na zadania, 
które są wymienione w punktach 1-3 do uchwały to wtedy nie zostanie zaciągnięty w pełnej 
wysokości. W związku z tym, gdyby mądrze ten kredyt inwestycyjny ulokować co do terminu 
spłaty i wysokości jego zaciągnięcia i odroczenia terminu spłaty, wówczas istniałaby 
możliwość sfinansowania zaplanowanych zadań. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że dokumentacja pierwszego etapu na 
relokację DDz w Binowie do Chojny w połączeniu ze SOS-W w Chojnie jest już  
u p. Wojewody, który przekazał to do Polic jako organu zastępczego w sprawie pozwolenia 
na budowę. W momencie stworzenia montażu finansowego można uruchamiać procedury 
przetargowe. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

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

Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 10/XXXIV).  
 
Radna Danuta Bus powiedziała, że wszyscy widzą zasadność relokacji Domu Dziecka  
w Binowie do Chojny, ażeby móc to realizować to potrzebny jest projekt budowlany,  
na który w/w uchwale Zarząd wskazuje możliwość pozyskania środków. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz przedstawił kosztorys relokacji placówki 
opiewający łącznie koszt 6 milionów zł. 
 
Radna Alicja Warda zapytała, czego nie zrealizuje Powiatowy Urząd Pracy po zmniejszeniu 
o kwotę 100 000 zł. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że przedstawiona tabela  uwidacznia 
Państwowy Fundusz Pracy, z którego środki przepływają bezpośrednio do PUP bez udziału 
powiatu. Z Funduszu przyznawane są środki wyliczane algorytmem. Jest to realizacja zadań 
państwa, a przez budżet powiatu nie przepływają środki na ten cel. W różnych latach ten 
algorytm różnie się kształtował i wynosił 10 milionów w roku 2000, 18 milionów w 2001 r.,  
20 milionów w 2002, 23 miliony w 2003 r. i wtedy zatrudnienie wynosiło 32 osoby, w roku 
2003 wynosił on 15 milionów i wtedy zatrudnienie również wynosiło 32 pracowników 
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finansowanych z budżetu powiatu. Zmiana przepisów w 2006 r. pozwoliła na finansowanie 
wynagrodzeń pracowników obsługujących Fundusz Pracy z wyznaczonych z tegoż funduszu 
7% (kwota 366 000 zł). Pan Dyrektor po otrzymaniu tych 366 000 zł w ramach 
dofinansowania działalności już będących, zdecydował się zwiększyć zatrudnienie o 17 osób 
podpisując umowy na czas określony 12 i 24 miesiące. Zatem z budżetu PUP zatrudnionych 
jest 49 osób. Starosta Gryfiński zapytała, czy z 17 osób będących wcześniej na innych 
formach zatrudnienia jak roboty publiczne trzeba było zatrudnić w ramach środków  
z budżetu. Czy część z tych osób np. 5 osób nie mogłaby być zatrudniona w innych 
jednostkach organizacyjnych powiatu i finansowana z Funduszu Pracy. Zarząd Powiatu uznał, 
że wzrost zatrudnienia w PUP w jednym roku jest zbyt wysoki gdyż wynosi 63%.  
Porównując w innych jednostkach stan zatrudnienia jest constans lub stanowi nieznaczny 
wzrost. W każdym zakładzie nie są spełniane nowe standardy w zatrudnieniu, lecz na ten cel 
nie ma środków w budżecie. Określenie, że w PUP brak jest kontroli odnośnie środków  
w Funduszu Pracy jest niewłaściwe, gdyż kontrolę nad tymi środkami sprawuje Powiatowa 
Rada Zatrudnienia. Zarząd trzykrotnie spotykał się w celu znalezienia rozwiązania z sytuacji  
i po dokładnej analizie uznał, że p. Dyrektor ma możliwość zatrudnienia np. 12 osób  
a pozostałe zostaną wchłonięte przez inne jednostki powiatu, ale finansowane z Funduszu 
Pracy. Jest to ostatni moment na zrealizowanie propozycji relokacji Domu Dziecka  
w Binowie, zapłacenie za dokumentację z którą można się starać o środki z Kontraktu 
Wojewódzkiego na standaryzację. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że należy wziąć pod uwagę wszystkie 
jednostki i wydziały w powiecie, które również w dziedzinie pozyskiwania środków 
zewnętrznych świetnie sobie radzą. Zyski generuje nie tylko PUP ale też wiele innych 
jednostek. Środki finansowe są niezbędne na dawno planowane i poparte dużą aprobatą 
społeczną działania związane z przeniesieniem, w ramach pomniejszania kosztów obiektów 
zajmowanych przez administrację powiatu, z relokacją Domu Dziecka z Binowa  
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 6 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
 

11. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła:  
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji  
 
 
 Bronisław Sakowski 
 


