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PROTOKÓŁ NR 9/2007 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 24.09.2007 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  
W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) a także Starosta 
Gryfiński Wojciech Konarski. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził  
w imieniu Przewodniczącej Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej Gabrieli Kotowicz Pan Maciej Racinowski. Głównym punktem 
posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XI sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Przewodniczący dodał do porządku obrad kolejny punkt Przyjęcie protokołu nr 8 posiedzenia 
Komisji. Zmieniony porządek obrad 9 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Protokół nr 8 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty. 
 
Analiza i opiniowanie materiałów na XI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XI). 
 
Radny Ryszard Laska zapytał, czy Zarząd Powiatu rozstrzygając przetarg na udzielenie 
kredytu konsolidacyjnego w wysokości 19 000 000 zł zaplanował, jakie zobowiązania zostaną  
z tej kwoty spłacone. 
 
Członek Zarządu Powiatu Maciej Racinowski odpowiedział twierdząco, że został stworzony 
harmonogram spłat i kredyt będzie uruchamiany w niezbędnych dla Zarządu Powiatu transzach. 
Rada Powiatu będzie na bieżąco otrzymywała informację z realizacji wykorzystania kredytu.  
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 

Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 2/XI); 
 
Komisja otrzymała informację, że w projekcie uchwały znalazły się dwa błędy w paragrafie 2 
pkt. 2 zamiast rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze powinien być rozdział 85202 
Domy pomocy społecznej (kwota pozostaje bez zmian) i w uzasadnieniu w pkt. 6 zamiast Szkoła 
Podstawowa powinno być Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy w związku z samym ogłoszeniem przetargu  
na dzień 25 września powinno się zwiększać dochody budżetu o kwotę 550 000 zł. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w związku ze składanymi na Zarząd 
Powiatu wnioskami o przekroczeniu planów finansowych jednostek organizacyjnych i brakiem 
środków na bieżącą działalność, Zarząd Powiatu miał dwie możliwości. Pomimo 
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nierozstrzygniętego przetargu na sprzedaż nieruchomości, ale mając wiedzę o trzech chętnych 
na jej kupno, Zarząd mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu środków do budżetu w wysokości 
550 000 zł - dochody ze sprzedaży mienia. Drugie wyjście to wprowadzenie środków  
w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, lecz nie 
została jeszcze podpisana umowa z bankiem. Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu uznał, 
że bliżej jest sprzedaży nieruchomości. Zarząd Powiatu zwiększył dochody o kwotę 550 000 zł  
z tytułu sprzedaży mienia Powiatu z czego 130 000 zł zostaje przeznaczone na finansowanie 
zawartych porozumień oraz 200 000 zł dla Szkoły Ponadgimnazjalnej w Mieszkowicach, 
pozostała kwota w wysokości 220 000 zł zwiększy rezerwę.  
 

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

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2007 rok (druk nr 3/XI); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nastąpiła zmiana dotacji dla Szkół 
Niepublicznych na 2007 rok i ulega zmniejszeniu plan finansowy w dziale 80120 - Licea 
ogólnokształcące o kwotę 34 899,20 zł, a druga dotacja - ulega zmniejszeniu plan finansowy  
w dziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 150 612,72 zł. Zmiany wynikają z przedłożenia 
dokumentacji wykazującej rzeczywistą liczbę uczniów do naliczenia dotacji. 
 

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

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego  

w uchwale Nr X/123/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 sierpnia 2007 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 r. (druk nr 4/XI); 

 
Członek Zarządu Maciej Racinowski wyjaśnił, że następuje zmiana przeznaczenia  
dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie dotacji w wysokości 4 000 zł z zakupu radaru  
na zakup alkotestu.  
 

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

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  

i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 5/XI); 

 
Członek Zarządu Maciej Racinowski wyjaśnił, że wprowadzone zmiany w zestawieniu 
przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie dotyczą konieczności wprowadzenia zadania  
na opracowanie dwóch raportów: Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony 
Środowiska za okres 01.01.2004 - 31.12.2006 r. z uwzględnieniem systemu monitoringu i oceną 
wdrażania zadań określonych w planie gospodarki odpadami oraz Programu Usuwania Azbestu  
i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Gryfińskiego. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że środki na realizację tego zadania zostaną 
pobrane z rezerwy PFOŚiGW w Gryfinie w wysokości 10 000 zł. 
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Radny Bronisław Krzyżanowski stwierdził, że produkty z azbestem były kiedyś dostępne, 
ludzie kupowali i budowali z nich dachy domów, pomieszczenia gospodarcze itd. W chwili 
obecnej nakazuje się tym ludziom usuwanie azbestu na koszt własny.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że świadomość życia w czystym 
środowisku naturalnym uległa zmianie na przełomie ostatnich lat. Dodał, że w ramach 
PFOŚiGW można byłoby stworzyć program, który pozwoliłby dofinansowywać ludziom  
do utylizacji środków zawierających azbest. Jednakże należy poznać skalę problemu i koszty 
utylizacji poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji.  
 

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

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego 

dowodu rejestracyjnego oraz za wydanie prawa jazdy (druk nr 6/XI); 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wyjaśnił, że w projekcie w/w uchwały proponowane 
są zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy. Zwalnia się 
z obowiązku uiszczania opłat w związku ze zmianą stanu faktycznego w zakresie adresu 
właściciela, posiadacza pojazdu, kierowcy, która spowodowana została zmianami 
administracyjnymi. 
 

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

 
Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, że Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłosił 
wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w drodze zlecenia zadań własnych Powiatu 
Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej, przeznaczone do realizacji od 2008 r. na okres 
pięciu lat zadania prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju oraz Domu 
Pomocy Społecznej w Dębcach. Pan Starosta poprosił o przeanalizowanie i wyrażenie opinii 
odnośnie projektów umów, które będą tematem obrad kolejnej sesji Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski poinformował o dwóch przypadkach złego  
i nieprofesjonalnego traktowania przez lekarzy pacjentów na izbie przyjęć w Szpitalu 
Powiatowym w Gryfinie.  
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodnicząca Komisji  
 
 Gabriela Kotowicz 


