
 1

 PROTOKÓŁ nr 1/2007 
z posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej 
w dniu 24 stycznia 2007 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i zakończyło się o godz. 16.00. W posiedzeniu 
wzięło udział 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1). Posiedzenie otworzyła i obrady 
prowadziła Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz. Porządek obrad 1 posiedzenia 
komisji został przyjęty bez zmian (zał. nr 2). Głównym punktem posiedzenia było zajęcie 
stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 

(druk nr 2/IV). 
 
Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w składzie osobowym 

komisji Rady (druk nr 3/IV). 
 
Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów i utrzymania 
dróg powiatowych na terenie gminy Widuchowa (druk nr 4/IV). 

 
Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie 
remontów i utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Widuchowa? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów i utrzymania 
dróg powiatowych na terenie gminy Banie (druk nr 5/IV). 

 
Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie 
remontów i utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Banie? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów i utrzymania 
dróg powiatowych na terenie gminy Stare Czarnowo (druk nr 6/IV). 

 
Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie 
remontów i utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Stare Czarnowo? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów i utrzymania 
dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Trzcińsko Zdrój (druk nr 7/IV). 

  
Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie 
remontów i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Trzcińsko Zdrój? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów i utrzymania 
dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Cedynia (druk nr 8/IV). 

 
Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie 
remontów i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Cedynia? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów i utrzymania 
dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Gryfino (druk nr 9/IV). 

 
Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie 
remontów i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Gryfino? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów i utrzymania 
dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Moryń (druk nr 10/IV). 
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Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie 
remontów i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Moryń? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów i utrzymania 
dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Chojna (druk nr 11/IV). 

 
Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie 
remontów i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Chojna? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów i utrzymania 
dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Mieszkowice (druk nr 12/IV). 

 
Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie 
remontów i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Mieszkowice? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia 

przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 13/IV). 

 
Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r.? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
Radny Ryszard Laska zaproponował, komisje Rady otrzymywały, co roku sprawozdanie z 
przekazanych i wykorzystanych dotacji.  
 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
na okres przekraczający 3 lata (druk nr 14/IV). 
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Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego na okres przekraczający 3 lata? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu 

na rok 2007 dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 15/IV). 

 
Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2007 dotacji podmiotowej dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 1 osoba.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 
15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 16/IV). 
 
Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania statutu Starostwu 

Powiatowemu w Gryfinie (druk nr 17/IV). 
 
Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 18/IV). 
 
Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 19/IV). 
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Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 3 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 2 osoby.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 
19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 20/IV). 
 
Komisja na wniosek Radnego Ryszarda Laski zaproponowała, aby Komisja Rewizyjna ujęła 
w swoim planie kontroli, kontrolę w Powiatowym Zarządzie Dróg. 
 
Przewodniczący Komisji G. Kotowicz: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 
Gryfinie na 2007 r.? 
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

20. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
Gryfińskiego w 2006 r. (druk nr 21/IV). 
 

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie.  
 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

                        Gabriela Kotowicz 

Protokołował: 
Marcin Wegner 


