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PROTOKÓŁ nr 44/2006 
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

w dniu 11 kwietnia 2006 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 i trwało, do godz. 10.40 W posiedzeniu wzięło 
udział 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Starosta Ewa De La Torre, Skarbnik 
Powiatu Lilianna Ochmańska, Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart. Posiedzenie otworzył  
i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Bronisław Sakowski. Porządek obrad  
44 posiedzenia komisji został przyjęty bez zmian (zał. nr 2). Protokół z 43 posiedzenia 
komisji został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska 
przez radnych w sprawie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
 
Ad. 4. 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania 
uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXXV). 
 
Radna Wanda Kmieciak powiedziała, że w sprawozdaniu jest zapis mówiący o tym,  
że Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego 
działalności i przełożył podjęcie decyzji w sprawie jego przyjęcia na kolejne posiedzenie. 
Radna poprosiła o rozszerzenie tematu. 
 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że działania dot. tego, aby powiat nie dopłacał  
do szpitala. W szpitalu znajduje się spółka, która jest zainteresowana wydzierżawieniem  
a nawet wykupieniem szpitala. Żeby jednak można było tak zrobić powiat jako organ 
prowadzący musi pewne rzeczy ograniczyć, jeśli chodzi o szpital, natomiast sprawa ta nie 
została zakończona, ponieważ istnieją różnice interpretacyjne odnośnie majątku, który został 
nabyty dla szpitala ze ZPORR-u. Pytanie dot. tego czy szpital musi funkcjonować przez 5 lat  
tak, aby to było po stronie powiatu czy też można te zadania przekazać innemu podmiotowi, 
który będzie te same zadania realizował. W związku z powyższym takie zapytanie zostało 
skierowane do ministerstwa.  
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że Zarząd zapoznał się z pismem Gryfińskiego 
Towarzystwa Gospodarczego w sprawie przyłączenia się organów powiatu do inicjatywy 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w przedmiocie realizacji obwodnicy Gryfina. Radny 
zapytał czy Zarząd podjął jakąś decyzję w tym kierunku czy tylko zapoznał się z pismem. 
 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że Zarząd zapoznał się z w/w pismem. 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że Zarząd zapoznał się z pismem Pana Stanisława Kasjana 
- Usługi Gastronomiczne i Pralnicze dotyczącym odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży 
lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie. Zarząd postanowił 
wyrazić zgodę na dalszą dzierżawę lokalu znajdującego się w budynku przy  
ul. Niepodległości 28 w Gryfinie przez Pana Stanisława Kasjana.  
Jednocześnie Zarząd widzi konieczność nie pozostawania współwłaścicielem wyżej 
wymienionej nieruchomości i zgodnie z podjętą przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwałą 
będzie dążył do jej sprzedania w drodze przetargu nieograniczonego po uprzednim uzyskaniu 
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od Rady Powiatu w Gryfinie zgody na jego przeprowadzenie. Radny poprosił o rozszerzenie 
tematu. 
 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że budynek przy ul. Niepodległości został wystawiony  
na sprzedaż. Pan Kasjan zgłosił się, że część tego budynku chce kupić a następnie się z tego 
wycofał.  
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu wydatków 
budżetowych na rok 2006 o kwotę 8.011 zł z rezerwy ogólnej powiatu z przeznaczeniem  
na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS. Zarząd uznał, iż po uzyskaniu szczegółowej 
informacji na temat nieprawidłowości w opłacaniu składek ZUS w latach 2002-2005 przez 
Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Gryfinie podejmie decyzję o ewentualnym 
skierowaniu wniosku do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przeciwko byłemu 
dyrektorowi w/w jednostki organizacyjnej - pani Izabeli Walczak, która w tamtym okresie 
pełniła obowiązki dyrektora. Radny dodał, co w takim razie z panią B. Turkiewicz, która 
również zalegała z płatnościami wobec ZUS i która nie poniosła w związku z tym żadnych 
konsekwencji.  
 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że wpłynął na Zarząd powyższy wniosek. D. Bus dodała, 
że odmówiła jako członek Zarządu poddania wniosku pod głosowanie do momentu, kiedy  
nie będą znane szczegóły powyższej sprawy. 
 
Radna Wanda Kmieciak powiedziała, że Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek inspektora 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu 
postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w trybie zapytania o cenę 
na „Dostarczanie materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie”. Radna 
poprosiła o rozwinięcie tematu. 
 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że w tym wypadku chodzi o zakup materiałów 
biurowych niezbędnych dla funkcjonowania starostwa.  
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że  Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu  
na temat trudności pieniężnych w sfinansowaniu planów finansowych jednostek 
budżetowych. Zarząd po dyskusji postanowił ograniczyć wydatki w kwietniu 2006 r.  
i jednocześnie poinformować o tym fakcie dyrektorów oraz głównych księgowych jednostek 
organizacyjnych na spotkaniu, które odbędzie się w dniu 30 marca 2006 r. Radny poprosił  
o rozwinięcie tematu. 
 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że problem polega na tym, że oprócz starosty, 
wicestarosty, etatowego członka zarządu, skarbnika i sekretarza, wszyscy pracownicy 
starostwa mają prawo do „13 pensji”, które zostały im do dnia 30 marca wypłacone 
natomiast, transze pieniędzy, które powiat dostaje nie zostały zwiększone na tę okoliczność  
i są podzielone na 12 części. Trzeba było zebrać środki żeby raz wypłacić we wszystkich 
jednostkach „13 pensje” a do dnia 20 kwietnia wszystkie pochodne od tych pensji.  
Również do końca kwietnia należy zapłacić odsetki kwartalne od różnych kredytów  
a w przypadku jednego kredytu również ratę. Powyższe wydatki nałożyły się na siebie  
w jednym momencie i dlatego wszystkie płatności, które nie są konieczne w chwili obecnej 
należy przenieść na kolejne miesiące.  
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Radny Jan Podleśny powiedział, że w sprawozdaniu jest informacja przewodniczącej 
Zarządu o tym, że wojewoda zachodniopomorski zamierza zlikwidować Inspekcję 
Kwarantanny i Ochrony Roślin. Radny poprosił o rozszerzenie tematu. 
 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że przewodnicząca napisała pismo do wojewody, że jest 
przeciwko powyższej likwidacji. Pismo to zostanie radnym przedstawione na sesji Rady 
Powiatu. 
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała czy jest już protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu 
Dziecka „Agatos” w Gardnie. 
 
Radna Danuta Bus odpowiedziała, że po rozmowie, którą przeprowadziła z panem 
Drabikiem dowiedziała się, że kontrola jeszcze do końca nie została przeprowadzona. Taką 
informację pan Drabik otrzymał od pani dyrektor PCPR. 
 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Statutu Związku 
Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 3/XXXV).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/XXXV).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XXXV).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 6/XXXV).  
 
 

Radna Danuta Bus powiedziała, że radni otrzymali kserokopię rozstrzygnięcia nadzorczego 
od wojewody, który uchylił poprzednią uchwałę w sprawie likwidacji SPZZOZ, ponieważ  
nie zgodził się z zapisem dot. zagospodarowania majątku po SPZZOZ. Cała procedura 
zaczyna się w związku z tym od nowa. Rada Powiatu podejmuje uchwałę a wojewoda  
ma 30 dni na ustosunkowanie się do niej. 
 
Na posiedzenie komisji przybyły Starosta Ewa De La Torre oraz Skarbnik Powiatu Lilianna 
Ochmańska. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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Ad. 6. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radna Wanda Kmieciak zaproponowała, aby na następnym posiedzeniu komisja odwiedziła 
Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
 
        Przewodniczący Komisji 

            Bronisław Sakowski 

Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 


