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PROTOKÓŁ NR 45/2006 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 21.04.2006 r. 
 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 09.00 i trwało do 09.40. W posiedzeniu udział wzięło  
4 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 XXXVI sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 45 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty. 
 
Protokół z 44 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał 
Rady Powiatu. (druk nr 1/XXXVI) 
 

Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2006 r. (druk nr 2/XXXVI).  

 
Radna Alicja Warda zapytała, o Powiatową Radę Społeczną ds. Osób Niepełnosprawnych. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, że PFRON stanowi państwowy 
fundusz i ustawodawca postanowił, że kierunek przepływu tych środków i celowości ich 
wydawania opiniowana będzie przez Radę Społeczną ds. Osób Niepełnosprawnych  
a następnie zatwierdzana przez Radę Powiatu. 
 

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

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia i włączenia  

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych  
w Mieszkowicach Technikum Zawodowego (druk nr 3/XXXVI).  

 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że od 1 września 2006 r. zostanie 
utworzone Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technika architektury krajobrazu  
a szkoła zostanie włączona w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników 
Wojskowych w Mieszkowicach. Jest to poszerzenie oferty edukacyjnej w powiecie 
gryfińskim. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia i włączenia  
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie 
I Technikum Zawodowego (druk nr 4/XXXVI).  

 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że od 1 września 2006 r. zostanie 
utworzone I Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technika ekonomisty a szkoła 
zostanie włączona w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod 
Siekierek w Chojnie. Jest to poszerzenie oferty edukacyjnej w powiecie gryfińskim. 
 

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

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały Nr XXVIII/337/2002 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu 
Szkół Rolniczych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach (druk nr 
5/XXXVI).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały Nr XXVIII/343/2002 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk nr 6/XXXVI).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie zgody  
na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie majątku ruchomego 
(druk nr 7/XXXVI). 

 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że jest to kontynuacja restrukturyzacji,  
a konsekwencją tego jest wyrażenie zgody na wydzierżawienie majątku ruchomego przez 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na rzecz NZOZ Intermed sp. z o.o. w Nowogardzie. 
Celem wydzierżawienia majątku ruchomego jest prowadzenie działalności medycznej przez 
NZOZ Intermed, na którą SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie przekaże spółce umowami 
cesji kontrakt z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Szczecinie. Powiat zwracał się już dwukrotnie o wykładnie w sprawie 
dzierżawienia sprzętu zakupionego przy udziale środków unijnych i nie padła wiążąca 
odpowiedź. Na pewno wiadomym jest, że wolno ten sprzęt w przeciągu 5 lat użyczyć nie 
czerpiąc zysków z jego dzierżawy. 
 

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

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

Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 8/XXXVI). 
 



 3

Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że Zarząd Powiatu zawarł umowę 
ubezpieczeniową na rok 2006 z firmą wyłonioną w drodze przetargu, obejmującą 
ubezpieczenie całego mienia Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami organizacyjnymi 
powiatu. W związku z tym, że nastąpiła zapłata I raty składek, które płacone są przez 
Starostwo, więc zmniejszony zostaje plan finansowy ubezpieczonych jednostek.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 9/XXXVI). 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że zwiększona zostaje dotacja  
dla Zgromadzenia Sióstr prowadzących Dom Pomocy Społecznej w Moryniu o kwotę 15 558 
zł w związku ze zwiększeniem się liczby pensjonariuszy o jedną osobę, której pobyt 
finansowany jest dotacją od Wojewody. Zostaje zwiększona dotacja dla Niepublicznego 
Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” o kwotę 9 629 zł w związku z przyjęciem nowego 
dziecka, którego pobyt finansowany jest przez miasto Szczecin. Kwota odszkodowania z PZU 
w wysokości 673 zł zostaje wprowadzone do budżetu w związku z włamaniem  
do pomieszczenia biurowego w jednostce.  
 

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

 
9. 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/XXXVI). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium 
dla Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 11/XXXVI). 

 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bronisław Sakowski poinformował,  
że każdy radny otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą 
sprawozdania Zarządu Powiatu w Gryfinie z wykonania budżetu za 2005 r. i wniosek Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre zwróciła uwagę, że prognoza długu publicznego to w 
projekcie budżetu na 2006 r. była, lecz wymaga pewnego uzupełnienia – maksymalne 
zadłużenie powiatu może wynosić 60% jego budżetu natomiast obecne zadłużenie powiatu 
wynosi 27,4%; maksymalne obciążenie roczne, co do spłaty może wynosić 15%  
a w wypadku powiatu gryfińskiego nie przekracza 4,3%. Wskaźniki maksymalnego 
zadłużenia są odległe i dlatego powiat nie może liczyć na wsparcie ze strony państwa. Zatem 
struktura dochodów powiatów jest chora. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz przypomniał odnośnie zmniejszenia kwoty pobrania 
za wydanie karty pojazdu z 500 zł do 75 zł. 
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Radny Jan Podleśny przypomniał, że należałoby upomnieć się od Ministerstwa Edukacji  
o zwiększenia subwencji, według algorytmu z uwzględnieniem realizacji zadania, jakie 
realizują placówki wychowania pozaszkolnego, którego wykonanie należałoby wykazać  
i liczyć na zwiększenie środków.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
11. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła:  
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji  
 
 
 Bronisław Sakowski 

 
 

 


